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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE MÉDICO VETERINÁRIO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 

 
Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-

sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 
Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-

RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-

nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-

tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 

Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-

phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 

LEVADOS EM CONTA. 
Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-

mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 

início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 
O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o cader-

no de questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da con-
clusão da prova por todos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Classifique a oração destacada no período 

abaixo: 

 

“O importante é que todos estejam aqui 

logo cedo.” 

 

a) Oração subordinada substantiva predica-

tiva. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva 

indireta. 

c) Oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

d) Oração subordinada substantiva subjeti-

va. 

e) Oração subordinada substantiva comple-

tiva nominal. 

 

2 – Analise o trecho a seguir: 

“A mão que rápida ferira, estancou mais rá-

pida e compassiva o sangue que gotejava. 

Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, 

deu a haste ao desconhecido, guardando 

consigo a ponta farpada” 
José de Alencar em Iracema. 

Assinale a alternativa que apresenta apenas 

palavras que são substantivos: 

a) Homicida – consigo – farpada – flecha – 

mão.  

b) Iracema – sangue – ponta – flecha – mão.  

c) Mão – sangue – Iracema – depois – desco-

nhecido. 

d) Haste – Iracema – desconhecido – mão – 

sangue.  

e) Estancou – gotejava – compassiva – san-

gue – ponta. 

 

3) Assinale a alternativa que contenha ape-

nas numerais: 

 

a) Sem – duzentos – trezentos - um.  

b) Quinta – Cesto – Dose - Dupla.   

c) Quinta-feira – Poucos – Primo. 

d) Quinto – Vinte – Dobro - Onze. 

e) Uno – Milha – Dezena – Prisma.  

 

4) Assinale a alternativa que contenha ape-

nas adjetivos: 

 

a) Feio – Força – Alto - Gordo.   

b) Lento – Tonto – Magro – Orar.  

c) Sortudo - Baixo – Prudente. 

d) Frio – Sabor - Sábio. 

e) Cheiro – Semente - Credo.  

 

5) Assinale a alternativa que apresenta ape-

nas sinônimos: 

 

a) Trazer, carregar e levar. 

b) Premissa, argumento e axioma. 

c) Análise, diagnóstico e síntese. 

d) Disposição, arranjo e imperícia. 

e) Fazer, desmanchar e forjar. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta ape-

nas antônimos de racional: 

 

a) Ilógico, incoerente e congruente. 

b) Inaceitável, inadmissível e razoável. 

c) Implausível, insuportável e aceitável. 

d) Insensato, imprudente e desequilibrado. 

e) Irrefletido, desajuizado e atinado. 

 

7) Em: “O povo só quer uma coisa: que os 

corruptos sejam presos”, a oração subli-

nhada classifica-se como: 

 

a) Oração subordinada substantiva apositi-

va. 

b) Oração subordinada substantiva comple-

tiva nominal. 

c) Oração subordinada substantiva subjeti-

va. 

d) Oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

e) Oração subordinada substantiva predica-

tiva. 
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8) Leia a tirinha: 

 

Qual figura de linguagem foi utilizada pelo 

personagem no segunda quadrinho? 

a) Pleonasmo. 

b) Ironia. 

c) Metáfora. 

d) Comparação. 

e) Antítese. 

 

9) Indique o valor semântico expresso na 

oração abaixo: 

 

 “Aquele rapaz não age como uma pessoa 

responsável.” 

 

a) Condição. 

b) Comparação. 

c) Consequência. 

d) Finalidade. 

e) Tempo. 

 

10) Nas frases abaixo ocorre erros no que se 

refere à regência verbal, exceto em uma. 

Qual frase está escrita conforme o padrão 

culto da Língua Portuguesa? 

 

a) Eu simpatizo muito com aquela professo-

ra. 

b) Desde que lhe vi daquele jeito, ando mui-

to preocupado. 

c) Não faça isso comigo: eu lhe amo tanto! 

d) Aquele motorista não obedece sinal fe-

chado. 

e) Se Deus lhe ajudar, tudo vai dar certo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) A Ditadura Militar marcou o fim de qual 

período político? 

 

a) República Liberal-Conservadora. 

b) Monarquia. 

c) República Velha. 

d) Parlamentarismo. 

e) Estado Novo. 

 

12) Durante o Regime Militar (1964 – 1985) 

a economia do Brasil passou por um período 

que posteriormente ficou conhecido como 

“Milagre Econômico”. O que ocorreu nesse 

período? 

 

a) A economia brasileira passava por difi-

culdade que só um milagre era capaz de 

mudar o cenário econômico do país. 

b) Os militares passaram a incentivar a po-

pulação a desenvolver a fé e a espiritualida-

de. 

c) Os militares manipulavam os dados 

econômicos para dar a impressão de que a 

situação econômica do país era boa, pois 

isso a expressão é usada entre aspas. 
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d) Os militares diziam que apenas uma go-

verno centralizado em regime militar seria 

capaz de colocar a economia do pais nos 

eixos novamente, ou seja, eles eram a única 

solução ou milagre. 

e) No período entre 1969 e 1973, o cresci-

mento econômico do Brasil alcançou níveis 

excepcionais. 

 

Texto para as questões 13 à 15: 

 

Plano Real foi um programa brasileiro com o 

objetivo de estabilização e reformas econô-

micas. O plano passou por diversas fases, 

desde a instituição  da Unidade Real de Va-

lor (URV), estabelecimento de regras de con-

versão e uso de valores monetários, inicia-

ção  da desindexação da economia até a de-

terminação do lançamento de uma nova 

moeda, o real. 

 

13) Qual moeda o real substituiu? 

 

a) Cruzeiro. 

b) Cruzeiro Novo. 

c) Cruzeiro Real. 

d) Cruzado. 

e) Cruzado Novo. 

 

14) Qual foi a principal contribuição do pla-

no real para a econômica brasileira? 

 

a) Reconhecimento do Brasil como um país 

Desenvolvido. 

b) Mais opções de dinheiro e moedas (R$ 

100, R$ 50, R$ 10, R$ 5, R$ 1, R$ 0,50, R$ 

0,25, R$ 0,10, R$ 0,05 e R$ 0,01). 

c) Possibilidade de usar o real em países do 

Mercosul. 

d) Estabilização econômica que promoveu o 

fim da hiperinflação. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

15) O Plano Real foi implementado pelo go-

verno de qual Presidente? 

a) Fernando Henrique Cardoso. 

b) Luís Inácio Lula da Silva. 

c) Dilma Rousseff. 

d) Itamar Franco. 

e) José Sarney. 

 

16) Operação Eficiência é uma opera-

ção brasileira, deflagrada pela Polícia Fede-

ral em 26 de janeiro de 2017, sendo um 

desdobramento da Operação Calicute, uma 

fase da Operação Lava Jato. A operação in-

vestiga crimes de lavagem de dinheiro, que 

consistem na ocultação no exterior de apro-

ximadamente 100 milhões de dólares, cerca 

de 340 milhões de reais. Entre os alvos da 

operação está o empresário: 

a) Marcelo Odebrecht. 

b) Nestor Cerveró 

c) Eike Batista. 

d) Pedro Correa. 

e) Paulo Roberto Costa. 

 

Texto para as questões 17 e 18: 

 

No início do mês de abril de 2016 foi realiza-

ram um ataque químico numa cidade do 

oriente médio que resultou na morte de 58 

pessoas e dezenas de pessoas feridas. Na 

ocasião também foram atacadas clínicas 

locais que cuidavam dos sobreviventes. Esse 

ataque gerou muita indignação no mundo 

causando diversos tipos de reações por par-

te das autoridades mundiais.  

 

17) Aonde foi realizado esses ataques? 

 

a) Em Ancara, capital da Turquia. 

b) Em Beirute, capital do Líbano. 

c) Em uma cidade no sul do Líbano. 

d) Em Damasco, capital da Síria. 

e) Em uma cidade no noroeste da Síria. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_Real_de_Valor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_Real_de_Valor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indexa%C3%A7%C3%A3o_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Calicute
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
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18) Todas as alternativas abaixo represen-

tam uma reação da comunidade mundial ao 

ataque químico realizado no início do mês, 

exceto: 

 

a) O secretário-geral das Nações Unidas, 

António Guterres, chamou o ataque químico 

de crime de guerra durante uma conferência 

em Bruxelas. 

b) A Alemanha acusou a Rússia e o Iraque 

de serem responsáveis pelo ataque. 

c) O Presidente dos Estados Unidos conside-

rou o ataque intolerável e mandou bombar-

dear um aeroporto militar na região da tra-

gédia. 

d) O Ministro de Relações Exteriores da 

França, Jean-Marc Ayrault, emitiu uma no-

ta condenando o ataque e pedindo uma res-

posta internacional. 

e) O Papa Francisco disse que está horrori-

zado com o suposto ataque de armas quími-

cas, e o classificou de um "massacre inacei-

tável" contra civis inocentes.  

19) A população de Viradouro com base no 

Censo de 2010 do IBGE é de aproximada-

mente de: 

 

a) 15 mil habitantes. 

b) 18 mil habitantes. 

c) 20 mil habitantes. 

d) 25 mil habitantes. 

e) 30 mil habitantes. 

 

20) Quais os principais símbolos ilustrados 

no brasão de Viradouro? 

 

a) Escudo, milho e laranja. 

b) Escudo, tricô e tomate.  

c) Espada, milho e café. 

d) Espada, cana-de-açúcar e laranja. 

e) Escudo, cana-de-açúcar e laranja. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) As doenças transmitidas por alimentos 

podem ser causadas por: 

 

a) Toxinas. 

b) Bactérias. 

c) Vírus. 

d) Parasitas. 

e) Todas as alternativas. 

 

22) ______ são causadas pela ingestão de 

micro-organismos patogênicos, denomina-

dos _______, com capacidade de penetrar e 

invadir tecidos, originando quadro clínico 

característico como as ________ por Salmo-

nella spp, Shigella spp, Yersinia enterocoliti-

ca e Campylobacter jejuni. Os termos que 

completam a frase corretamente são: 

 

a) Infecções, evasivas, inflamações. 

b) Contaminações, invasivas, inflamações. 

c) Infecções, invasivas, infecções. 

d) Infecções, invasivas, inflamações. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

23) Durante a investigação clínico epidemio-

lógica de um paciente com Doenças Trans-

mitidas por Alimentos é importante valorizar 

dados sobre: 

 

a) Hábitos alimentares. 

b) Consumo de alimentos suspeitos ou refei-

ções incrimináveis. 

c) Tempo de doença clínica. 

d) Existência de outros familiares ou co-

mensais com a mesma sintomatologia. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24)São agentes etiológicos de doenças 

transmitidas por alimentos, exceto: 

 

a) Staphylococcus aureus. 

b) Bacillus cereus. 

c) Clostridium perfringens. 

d) Mycobacterium tuberculosis. 
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e) Salmonella spp. 

 

25) De acordo com a Lei Nº 8.208, de 30 de 

dezembro de 1992, a prévia inspeção sanitá-

ria e industrial dos produtos de origem ani-

mal, no Estado de São Paulo, será exercida: 

 

I- Nas propriedades rurais ou fontes produ-

toras e no trânsito de produtos de origem 

animal destinados a industrialização ou ao 

consumo humano e/ou animal. 

II - Em qualquer estabelecimento industrial. 

III - Nas casas atacadistas e nos estabeleci-

mentos varejistas que exponham ao comér-

cio produtos de origem animal, destinados à 

alimentação humana e/ou animal. 

IV - Nos entrepostos que recebam, manipu-

lem, armazenem, conservem e acondicionem 

produtos de origem animal. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) II, III e IV 

d) I, III e IV 

e) I, II, III e IV 

 

26) A posição anatômica para descrição dos 

corpos de animais quadrúpedes consiste 

em:  

 

a) Animal de pé, com os quatro membros 

estendidos e apoiados no solo, pescoço cur-

vado para cima, formando um ângulo de 

145 com o dorso, a cabeça se mantém mais 

ou menos ereta num plano horizontal de 

modo que as narinas estejam voltadas para 

frente. E os olhos voltados para o horizonte. 

b) Animal de pé, pescoço reto para cima, 

formando um ângulo 90 com o dorso, a 

cabeça se mantém ereta num plano vertical 

de modo que as narinas estejam voltadas 

para frente. E os olhos voltados para o hori-

zonte. 

c) Animal deitado no solo, pescoço curvado 

para baixo, a cabeça se mantém mais ou 

menos ereta num plano horizontal de modo 

que as narinas estejam voltadas para baixo, 

E os olhos voltados para baixo. 

d) Animal sentado, com os dois membros 

estendidos e apoiados no solo, pescoço cur-

vado para cima, formando um ângulo de 

145 com o dorso, a cabeça se mantém mais 

ou menos ereta num plano horizontal de 

modo que as narinas estejam voltadas para 

frente, E os olhos voltados para o horizonte. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

27) Sobre a osteologia, assinale a alternativa 

que apresenta o tipo de osso animal com as 

seguintes características: apresentam o 

comprimento e a largura equivalentes e 

muito maiores que a espessura. Os ossos 

são expandidos em duas direções. Tem a 

função principal de proteção dos órgão que 

cobrem e de inserção dos músculos pela 

grande área de superfície.  

 

a) Longo ou tubular. 

b) Laminar ou plano. 

c) Curtos. 

d) Irregulares. 

e) Pneumáticos. 

 

28) São exemplos de doenças animais que 

requerem notificação obrigatória IMEDIATA 

de qualquer caso suspeito, exceto: 

 

a) Antraz. 

b) Febre aftosa. 

c) Peste Suína. 

d) Leptospirose. 

e) Raiva. 

 

29) Juntura em que o meio de união é cons-

tituído por cartilagem hialina. Este tipo de 

articulação (algumas vezes denominada de 

articulação cartilaginosa primária) é um tipo 

temporário, visto que a cartilagem converte-



                   PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO 

                             ESTADO DE SÃO PAULO 

                         PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

7 
 

se em osso antes da idade adulta. A maioria 

das articulações de cartilagem hialina é 

substituída por osso quando cessa o cres-

cimento. Com a idade frequentemente se 

ossificam. 

Esse trecho discorre sobre qual classificação 

de junturas?  

 

a) Juntura Fibrosa do tipo Sínfise. 

b) Juntura cartilaginosa do tipo Sínfise. 

c) Juntura cartilaginosa do tipo Sincondro-

se. 

d) Juntura cartilaginosa do tipo Sincondose. 

e) Juntura fibrosa do tipo Suturas. 

 

30) Sobre o sistema nervoso, assinale a al-

ternativa que completa corretamente as la-

cunas:  

Os neurônios encarregados de conduzir os 

estímulos até o S.N.C são denominados 

neurônios __________enquanto que os neu-

rônios ______________conduzem os estímulos 

deste até o órgão efetuador. Os neurônios 

________________são aqueles que estabele-

cem a comunicação entre os diversos seg-

mentos do corpo e servem para coordenar as 

atividades do sistema nervoso.  

 

a) eferentes / aferentes/ de associação. 

b) de associação/ aferentes/ eferentes. 

c) aferentes/ de associação / eferentes. 

d) aferentes / eferentes/ de associação. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

31) Os nervos espinhais são aqueles origi-

nados ao nível da medula espinhal. Seu 

número varia entre as espécies domésticas 

de acordo com o número de segmentos me-

dulares de onde originam. Os equinos pos-

suem em média:  

 

a) 42 pares. 

b) 20 pares. 

c) 17 pares. 

d) 10 pares. 

e) 37 pares. 

 

32) Zoonose de evolução crônica, causada 

pelo Mycobacterium bovis, que provoca le-

sões granulomatosas, afetando principal-

mente as espécies bovina e bubalina: 

 

a) Tuberculose. 

b) Brucelose. 

c) Febre aftosa. 

d) Carbúnculo Sintomático. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

33) O estômago dos ruminantes possui uma 

parte aglandular, chamada__________, divi-

dida em 3 compartimentos: rúmen, retículo 

e omaso que funcionam como câmara de 

digestão microbiana da celulose. 

 

A alternativa que completa corretamente a 

lacuna é:  

 

a) Óstio cardíaco 

b) Óstio pilórico.  

c) Abomaso. 

d) Proventrículo. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

34) Em algumas subdivisões, o sistema di-

gestório animal pode ser dividido em: céfali-

co, anterior, médio e terminal. O sistema 

digestório médio é composto por:  

 

a) Intestino delgado. 

b) Cavidade bucal e faringe 

c) Esôfago e estômago. 

d) Intestino Grosso. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

35) Zoonose causada pela Brucella abortus, 

caracterizada por causar infertilidade e 

aborto no final da gestação, afetando princi-

palmente as espécies bovina e bubalina: 

 

a) Tuberculose. 
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b) Brucelose. 

c) Febre aftosa. 

d) Carbúnculo Sintomático. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

36) De acordo com o artigo 3 da lei nº 569, 

de 21 de dezembro de 1948, a indenização 

devida pelo sacrifício do animal será paga de 

acordo com as seguintes bases: 

 

I - Quarta parte do valor do animal se a do-

ença for caso de tuberculose. 

II - Valor total do animal, quando a necrop-

sia ou outro não confirmar o caso clínico. 

III - Metade do valor do animal nos demais 

casos. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I e II 

b) I e III 

c) I, II e III 

d) II 

e) I 

 

37) De acordo com a Lei nº 9.712, de 20 de 

novembro de 1998, são atividades que com-

petem ao setor de defesa agropecuária no 

Brasil: 

 

a) Vigilância e defesa sanitária animal. 

b) Vigilância e defesa sanitária vegetal. 

c) inspeção e classificação de produtos de 

origem vegetal, seus derivados, subprodutos 

e resíduos de valor econômico. 

d) inspeção e classificação de produtos de 

origem animal, seus derivados, subprodutos 

e resíduos de valor econômico. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

38) De acordo com o decreto nº 5.741, de 30 

de março de 2006, os critérios técnicos para 

estabelecer a classificação ou categorização 

de risco de disseminação e estabelecimento 

de pragas e doenças regulamentadas, por 

unidade da Federação ou região geográfica, 

os quais orientarão a fiscalização do trânsito 

interestadual, serão definidos pelo Ministé-

rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to, como Instância Central e Superior, com 

base nos seguintes fatores, exceto: 

 

a) Características epidemiológicas específi-

cas das pragas e doenças. 

b) Histórico da ocorrência de casos ou focos 

das pragas ou doenças. 

c) Organização da higiene dos locais de pro-

liferação das doenças e pragas. 

d) Avaliação da condição zoossanitária ou 

fitossanitária nas áreas geográficas e das 

respectivas fronteiras, a serem classificadas 

ou categorizadas. 

e) Definição da área geográfica incluída no 

programa a que se aplica a classificação ou 

categorização. 

 

39) O Programa Nacional de Controle e Er-

radicação da Brucelose e Tuberculose Ani-

mal tem como objetivos específicos: 

 

a) Aumentar a prevalência e incidência da 

brucelose e da tuberculose. 

b) Certificar um número elevado de estabe-

lecimentos de criação, nos quais o controle e 

erradicação destas enfermidades sejam exe-

cutados com rigor e eficácia, objetivando 

diminuir a oferta de produtos de baixo risco 

para a saúde pública. 

c) Baixar a prevalência e incidência da bru-

celose e da tuberculose. 

d) Todas as alternativas. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

40) De acordo com a Lei nº 9.712, de 20 de 

novembro de 1998, são objetivos da defesa 

agropecuária assegurar: 

 

a) Sanidade das populações vegetais. 

b) Saúde dos rebanhos animais. 

c) A idoneidade dos insumos e dos serviços 

utilizados na agropecuária. 
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d) a identidade e a segurança higiênico-

sanitária e tecnológica dos produtos agrope-

cuários finais destinados aos consumidores. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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REALIZAÇÃO 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

MUNICÍPIO DE VIRADOURO 
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