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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 
Leia o texto a seguir para responder as questões sobre 
seu conteúdo. 

MULHER ENGRAVIDA USANDO DIU E POSTA FOTO 
INUSITADA DO BEBÊ 

Adaptado de: http://veja.abril.com.br/blog/virou-viral/mulher-engravida-
usando-diu-e-posta-foto-inusitada-do-bebe/ 

Por Marina Rappa.  Atualizado em 5 maio 2017, 15h30 acesso em 06 mai 2017 

 
[...] o bebê, Dexter Tyler, aparece segurando 

o DIU (dispositivo intrauterino) utilizado por sua mãe – um 
método usado justamente para impedir uma gravidez. A 
mãe, a americana Lucy Hellein, publicou a imagem 
no Facebook e rapidamente pessoas do mundo todo 
compartilharam a foto de Dexter. De acordo com Lucy, o 
dispositivo foi encontrado atrás da placenta, o que significa 
que Dexter não nasceu com o DIU na mão, como muitos 
pensaram. Na publicação, Lucy fala que o dispositivo que 
usava (e que falhou) era o Mirena, um tipo de DIU que 
libera hormônio – diferente do de cobre, por exemplo, que 
funciona como uma barreira física. 

Mas engravidar usando o DIU é comum? “Não. 
O Mirena é ainda mais potente que a pílula em termos de 
contracepção – e também é mais confiável que o DIU de 
cobre, pois o hormônio liberado transforma o muco e 
impede que o espermatozoide chegue no útero. Mas, 
claro, nenhum método está isento de falhas”, afirma 
[...] a ginecologista Rita Dardes, professora adjunta do 
departamento de ginecologia da Unifesp. 

De acordo com Eduardo Zlotnik, ginecologista do 
Hospital Albert Einstein, os números referentes à falha 
destes métodos contraceptivos são muito baixos. “Em 
média, o de cobre falha para 0,5 de cada 100 usuárias por 
ano, próximo a de pílulas. O de progesterona, como o 
Mirena, falha para 0,1 de cada 100 mulheres – próximo à 
laqueadura”. 

Segundo Marianne Pinotti, ginecologista, obstetra 
e mastologista da Clínica Pinotti, é possível que o DIU 
tenha se deslocado. “O DIU precisa estar bem 
posicionado: encostado dentro do fundo do útero, 
ocupando toda a cavidade endometrial, pois o efeito dele 
se dá a partir disso. Se ele está deslocado, falha”. 

Outro fator imprescindível para a eficácia do DIU é 
o monitoramento. “Imediatamente após a colocação do 
DIU, fazemos um controle por ultrassom. Isso vai nos 
mostrar a posição do dispositivo. No caso do de cobre, 
repetimos esse controle após a primeira menstruação 
depois da colocação. Mesmo que raro, o deslocamento 
ocorre geralmente nos primeiros meses após a colocação. 
Então, se a gente controla um mês depois e ele continua 
bem posicionado, a chance de se deslocar depois é muito 
remota”, diz Pinotti. 

Muitas mulheres se perguntam sobre a diferença 
entre o DIU de cobre e o hormonal – e algumas 
informações podem auxiliar na escolha do melhor método. 

“Hoje tem uma parcela de mulheres que não quer 
colocar hormônio nenhum no corpo. Elas podem optar pelo 
cobre, que funciona como método de barreira (quando o 
dispositivo funciona como um bloqueio entre o 
espermatozoide e o útero), mas pode aumentar a 
incidência de cólicas e do fluxo menstrual. O Mirena, além 
de funcionar como contraceptivo, também auxilia no 
controle de ciclo, pois é hormonal. A mulher que tem muito 
fluxo e cólica, pode optar por este método”, afirma Dardes. 

Em casos como os do fofíssimo Dexter, em que a 
mãe engravida usando o DIU, não é preciso ter pânico – 
mas a mãe deve ficar alerta. “A gravidez com o DIU Mirena 
não apresenta quase nenhum problema. O material não 
vai causar interferência. O de cobre, como é muito duro, 
pode causar a ruptura da bolsa de líquido do bebê. 
O maior risco é o de aborto, principalmente para o caso do 
DIU de cobre”, diz Pinotti. “Passado o primeiro trimestre da 
gravidez, se nada acontecer, a mulher não deve ter mais 
problemas”, complementa Dardes. 

Segundo o ginecologista Zlotnki, também não 
existem casos de malformação do bebê decorrente do uso 
do dispositivo. Mesmo assim, a mulher que engravidar com 
o DIU deverá realizar um exame para saber em que local o 
dispositivo se perdeu. “No início, se o DIU estiver perto do 
colo do útero, existem protocolos que recomendam sua 
retirada, o que pode causar sangramento. Se estiver no 
fundo do útero, atrás do embrião, não se deve retirar, e 
ele ficará junto à placenta”, afirma. 
 
1. De acordo com as ideias presentes no texto, assinale a 

única alternativa totalmente correta. 

a) Segundo o texto, não há motivos para alarde, pois 
casos em que mulheres engravidam usando DIU 
são raros. 

b) Dentre os métodos contraceptivos, o Mirena é um 
método de barreira física, que libera hormônio no 
interior do útero. 

c) Já foram registrados problemas em casos em que a 
mulher engravidou usando o DIU de cobre, mas não 
entre as que usavam o Mirena. 

d) De acordo com especialistas, não há problema 
algum em engravidar usando DIU, nem para a mãe, 
nem para o bebê. 
 

2. Há alguns pontos em que o texto não obedece 
rigorosamente à norma padrão. A seguir foram 
elencadas algumas possibilidades de ajustes para que a 
correção seja assegurada. Avalie-as e, em seguida, 
assinale a alternativa que contenha análise correta 
sobre as mesmas. 

I. No trecho: “Em média, o de cobre falha para 0,5 de 
cada 100 usuárias por ano, próximo a de pílulas”, 
deveria haver crase em “próximo à de pílulas”, pois 
o substantivo “falha” está subentendido. 

II. Há uma vírgula sobrando em: “’A mulher que tem 
muito fluxo e cólica, pode optar por este método’, 
afirma Dardes”, pois NÃO se separa sujeito de 
predicado.  

III. “Segundo o ginecologista Zlotnki, também não 
existem casos de malformação do bebê decorrente 
do uso do dispositivo”. Nesse trecho, há uma 
transgressão ortográfica, pois o correto seria má-
formação. 

IV. “Segundo o ginecologista Zlotnki, também não 
existem casos de malformação do bebê decorrente 
do uso do dispositivo”. Nesse trecho, o verbo existir 
é impessoal, portanto, NÃO deveria estar no plural. 

A análise correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Todas as assertivas estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
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3. Assinale a alternativa em que o termo ou expressão, de 
acordo com a forma como aparece no trecho abaixo, 
NÃO seja advérbio.  

O Mirena é ainda mais potente que a pílula em termos 
de contracepção – e também é mais confiável que o 
DIU de cobre, pois o hormônio liberado transforma o 
muco e impede que o espermatozoide chegue no útero. 
Mas, claro, nenhum método está isento de falhas”, 
afirma [...] a ginecologista Rita Dardes, professora 
adjunta do departamento de ginecologia da Unifesp. 

 

a) Não. 
b) Nenhum. 
c) Ainda mais. 
d) Claro. 

 
4. Analise as assertivas a seguir sobre os recursos de 

construção do texto e, em seguida, assinale a 
alternativa que contenha a análise correta sobre as 
mesmas. 

I. Em: “impede que o espermatozoide chegue no 
útero” há uma transgressão às regras de regência 
verbal. 

II. Cada uma das ocorrências de parênteses no 
primeiro parágrafo do texto têm funções diferentes. 

III. No primeiro parágrafo, os termos “um método” e “o 
dispositivo” são empregados para retomar o termo 
“DIU”.  

IV.  Passando para o plural o período: “Em casos como 
os do fofíssimo Dexter, em que a mãe engravida 
usando o DIU, não é preciso ter pânico – mas a mãe 
deve ficar alerta”, obteríamos, corretamente, a 
seguinte forma: Em casos como os do fofíssimo 
Dexter, em que as mães engravidam usando o DIU, 
não é preciso ter pânico – mas as mães devem ficar 
alertas. 

 

a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 
b) Todas as assertivas estão corretas. 
c) Estão corretas as assertivas I e IV, apenas. 
d) Estão corretas as assertivas II e III, apenas. 

 
5. Analise as proposições a seguir sobre colocação 

pronominal e assinale a alternativa que contenha 
análise corretas sobre as mesmas. 

I. Em: ”o efeito dele se dá a partir disso”, tem-se 
ocorrência de próclise obrigatória.  

II. Em: “Se estiver no fundo do útero, atrás do embrião, 
não se deve retirar” há a ocorrência de próclise 
obrigatória.  

III. Em: “Muitas mulheres se perguntam sobre 
a diferença entre o DIU de cobre e o hormonal” tem-
se a ocorrência de próclise, mas a ênclise também 
estaria correta. 

IV. Em: “deverá realizar um exame para saber em que 
local o dispositivo se perdeu” tem-se a ocorrência de 
próclise, entretanto, de acordo com as normas 
vigentes, a ênclise seria obrigatória.  

 

a) Há erro de análise em todas as proposições. 
b) Há erro de análise em duas das proposições, 

apenas. 
c) Há erro de análise em apenas uma das proposições. 
d) Há erro de análise em três das proposições, apenas. 

 

6. A palavra “intrauterino” está de acordo com as regras de 
ortografia que determinam a colocação ou não do hífen. 
Assinale a alternativa em que a grafia de todas as 
palavras também respeite essas regras.  

a) Superresistente; ultra-resistente; extra-ocular; 
extraauricular. 

b) Super-resistente; ultrarresistente; extraocular; extra-
auricular. 

c) Superresistente; ultrarresistente; extraocular; extra-
auricular. 

d) Super-resistente; ultra-resistente; extra-ocular; 
extraauricular. 

 
7. Quanto à acentuação, assinale a alternativa em que a 

justificativa para a presença ou ausência do acento em 
algumas palavras do texto esteja INCORRETA. 

a) O termo “após” é acentuado por se tratar de um 
monossílabo tônico terminado em “o”, seguido de 
“s”. 

b) As palavras “endometrial” e “possível” têm a mesma 
terminação, mas apenas uma é acentuada, por se 
tratar de paroxítona. 

c) No último parágrafo do texto, há a ocorrência de 
cinco palavras oxítonas acentuadas. 

d) A palavra “espermatozoide” não leva acento por se 
tratar de ditongo aberto em paroxítona. 

 
8. Passando para a voz passiva a oração: “No caso do de 

cobre, repetimos esse controle após a primeira 
menstruação depois da colocação”, a forma correta que 
está presente em qual das alternativas? Assinale-a. 

a) No caso do de cobre, esse controle precisa ser 
repetido após a primeira menstruação depois da 
colocação. 

b) No caso do de cobre, a primeira menstruação depois 
da colocação será repetida após esse controle. 

c) No caso do de cobre, esse controle é repetido por 
nós após a primeira menstruação depois da 
colocação. 

d) No caso do de cobre, esse controle será repetido 
por nós após a primeira menstruação depois da 
colocação. 

 
9. Dentre as unidades de medidas de armazenamento 

apresentadas, qual tem maior capacidade de 
armazenamento de dados: 

a) Terabyte. 
b) Gigabyte. 
c) Petabyte. 
d) Megabyte. 

 
10. O mercado mundial de televisores e monitores tem, a 

cada ano, evoluído mais rapidamente na qualidade das 
imagens e na capacidade de representação de maior 
resolução de tela. Em função disto, os até então 
disputados televisores/monitores FullHD estão sendo 
substituídos agora como objeto de desejo pelos 
televisores/monitores 4K UltraHD. Falando-se na 
resolução dos televisores/monitores, 4K UltraHD 
representa em pixels de resolução: 

a) 3840 x 2160 pixels. 
b) 7680 x 4320 pixels. 
c) 1280 x 720 pixels. 
d) 1920 x 1080 pixels. 
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11. O sistema de cores cuja abreviatura é RGB tem como 
propósito a reprodução de cores em dispositivos como: 

a) Impressoras Jato de Tinta 
b) Plotters 
c) Impressoras à Laser 
d) Monitores 

 
12. Para configurar uma conta de correio eletrônico no 

Microsoft Outlook, utilizando-se do Painel de Controle 
do Windows 10, dentro do mesmo o usuário deverá 
entrar na seção: 

a) Sistema e Segurança. 
b) Rede e Internet. 
c) Contas de Usuário. 
d) Aparência e Personalização. 

 
13. O software de armazenamento de arquivos da Microsoft 

que vem instalado por padrão (nativo) no Windows 10 é 
o: 

a) iCloud. 
b) OneDrive. 
c) Dropbox. 
d) SendSpace. 

 
14. Uma das principais preocupações ao se realizar 

transações eletrônicas através da internet está na 
segurança da comunicação entre o computador do 
usuário e o servidor que provê o produto/serviço. Esta 
segurança e proporcionada pela criptografia dos dados 
entre as duas partes da comunicação, através de um 
protocolo específico, que usualmente é representado 
antes do endereço do site no qual se está navegando. 
Dentre os protocolos abaixo mencionados, qual 
representaria uma conexão criptografada entre o cliente 
e o servidor? 

a) http 
b) stp 
c) wwws 
d) https 

 
15. No Microsoft Word incorporado ao Office 365, para que 

o usuário possa desenvolver uma mala direta, ele 
encontrará as opções referentes a mesma sob a “aba”: 

a) Inserir 
b) Correspondências 
c) Design 
d) Revisão 

 
16. No dia 12.05.2017 um ataque cibernético atingiu quase 

100 países ao redor do mundo. Os vírus WanaCryptor 
2.0 e WannaCry bloqueavam os arquivos dos 
computadores do usuário, cryptografando-os e somente 
liberando-os mediante o pagamento de um resgate. 
Este “sequestro virtual” se dá por uma espécie de vírus, 
chamada de: 

a) Adware 
b) Ransomware 
c) Phishing 
d) Hoax 

 
 
 
 

17. Segundo a lei 5.517/68, na prática profissional da 
medicina veterinária, é da competência privativa do 
médico veterinário o exercício das seguintes atividades 
e funções a cargo da União, dos Estados, dos 
Municípios, dos Territórios Federais, entidades 
autárquicas, paraestatais e de economia mista e 
particulares:  

I. A prática da clínica em todas as suas modalidades e 
a direção dos hospitais para animais; 

II. A inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista 
sanitário, higiênico, tecnológico e administrativo dos 
matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de 
carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras 
em que se empregam produtos de origem animal, 
usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de 
carne, leite peixe, ovos, mel, cêra e demais 
derivados da indústria pecuária e, de um modo 
geral, quando possível e de todos os produtos de 
origem vegetal e mineral nos locais de produção, 
manipulação, armazenagem e comercialização;  

III. A peritagem sobre animais, identificação, defeitos, 
vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em 
questões judiciais e as perícias, os exames e as 
pesquisas reveladores de fraudes ou operação 
dolosa nos animais inscritos nas competições 
desportivas ou nas exposições pecuárias; 

IV. A direção técnica sanitária dos estabelecimentos 
industriais e, sempre que possível, dos comerciais 
ou de finalidades recreativas, desportivas ou de 
proteção onde estejam, permanentemente, em 
exposição, em serviço ou para qualquer outro fim 
animais ou produtos de sua origem.  

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Somente as assertiva I, II e III estão corretas. 

 
18. São atribuições dos Conselhos Regionais de Medicina 

Veterinária, segundo a Lei 5.517/68: 

a) Organizar o Código de Deontologia Médico-
Veterinária. 

b) Realizar periodicamente reuniões de conselheiros 
federais e regionais, para fixar diretrizes sobre 
assuntos da profissão. 

c) Fiscalizar o exercício da profissão, punindo os seus 
infratores, bem como representando às autoridades 
competentes acerca de fatos que apurar e cuja 
solução não seja, de sua alçada e funcionar como 
Tribunal de Honra dos profissionais, zelando pelo 
prestígio e bom nome da profissão. 

d) Propor ao Governo Federal as alterações da Lei 
5.517/68 que se tornarem necessárias, 
principalmente as que, visem a melhorar a 
regulamentação do exercício da profissão de 
médico-veterinário. 
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19. Assinale a alternativa INCORRETA:  

a) Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 
serão constituídos à semelhança do Conselho 
Federal, de seis membros, no mínimo, e de 
dezesseis no máximo, eleitos por escrutínio secreto 
e maioria absoluta de votos, em assembleia geral 
dos médicos-veterinários inscritos nas respectivas 
regiões e que estejam em pleno gozo dos seus 
direitos. 

b) O Conselho Federal de Medicina Veterinária 
compor-se-á de: um presidente, um vice-presidente, 
um secretário-geral, um tesoureiro e mais seis 
conselheiros, eleitos em reunião dos delegados dos 
Conselhos Regionais por escrutínio secreto e 
maioria absoluta de votos, realizando-se tantos 
escrutínios quantos necessários à obtenção desse " 
quórum”. 

c) O Conselho Federal, assim como os Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária, servirão de 
órgão de consulta dos governos da União, dos 
Estados, dos Municípios e dos Territórios, em todos 
os assuntos relativos à profissão de médico-
veterinário ou ligados, direta ou indiretamente, à 
produção ou à indústria animal. 

d) O CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária) 
e os CRMV (Conselho Regional de Medicina 
Veterinária) constituem em seu conjunto, uma 
autarquia, sendo cada um deles dotado de 
personalidade jurídica de direito privado, com 
relativa autonomia administrativa e financeira. 

 
20. O poder de disciplinar e aplicar penalidades aos 

médicos-veterinários compete exclusivamente ao 
Conselho Regional, em que estejam inscritos ao tempo 
do fato punível. As penas disciplinares aplicáveis pelos 
Conselhos Regionais são as seguintes: 

a) Censura confidencial, em aviso reservado; censura 
pública, em publicação oficial; advertência 
confidencial, em aviso reservado; suspensão do 
exercício profissional até 9 (nove) meses; cassação 
do exercício profissional, " ad referendum " do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

b) Censura confidencial, em aviso reservado; censura 
pública, em publicação oficial; advertência 
confidencial, em aviso público; suspensão do 
exercício profissional até 6 (seis) meses; cassação 
do exercício profissional, " ad referendum " do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

c) Censura confidencial, em aviso reservado; censura 
pública, em publicação oficial; advertência 
confidencial, em aviso reservado; suspensão do 
exercício profissional até 3 (três) meses; cassação 
do exercício profissional, " ad referendum " do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

d) Censura pública, em aviso reservado; censura 
confidencial, em publicação oficial; advertência 
pública, em aviso reservado; suspensão do exercício 
profissional até 3 (três) meses; cassação do 
exercício profissional, " ad referendum " do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária.  

 
 
 
 

21. Consoante a Lei 5.550/68, só é permitido o exercício da 
profissão de zootecnista: 

a) Ao portador de diploma expedido por escola de 
medicina veterinária oficial registrada no Ministério 
da Educação e Cultura; ao profissional diplomado no 
estrangeiro, com certificado da escola estrangeira; 
ao engenheiro agrônomo e ao veterinário 
diplomados na forma da lei.  

b) Ao portador de diploma expedido por escola de 
zootecnista, de medicina veterinária e de agronomia; 
ao profissional diplomado no estrangeiro com 
certificado expedido por universidade estrangeira 
reconhecido pelo Ministério da Educação daquele 
país; ao agrônomo e ao veterinário diplomados na 
forma da lei.  

c) Ao portador de diploma expedido por escola de 
zootecnista ou de medicina veterinária oficial; ao 
profissional diplomado somente dentro do país e ao 
agrônomo e ao veterinário diplomados na forma da 
lei.  

d) Ao portador de diploma expedido por escola de 
zootecnista oficial ou reconhecida e registrado na 
Diretoria do Ensino Superior do Ministério da 
Educação e Cultura; ao profissional diplomado no 
estrangeiro, que haja revalidado e registrado seu 
diploma no Brasil, na forma da legislação em vigor; 
ao agrônomo e ao veterinário diplomados na forma 
da lei.  
 

22. São atividades privativas do zootecnista, segundo a Lei 
5.550/68: 

a) Não há obrigatoriedade do zootecnista de participar 
dos exames a que os mesmos hajam de ser 
submetidos, para o efeito de sua inscrição nas 
Sociedades de Registro Genealógico. 

b) O zootecnista não poderá exercer a supervisão 
técnica das exposições oficiais a que eles 
concorrem, nem com a das estações experimentais, 
apenas participarem como expositores divulgando a 
profissão. 

c) Promover e aplicar medidas de fomento à produção 
dos mesmos, instituindo ou adotando os processos 
e regimes, genéticos e alimentares, que se 
revelarem mais indicados ao aprimoramento das 
diversas espécies e raças, inclusive com o 
condicionamento de sua melhor adaptação ao meio 
ambiente, com vistas aos objetivos de sua criação e 
ao destino dos seus produtos. 

d) Informar e orientar sobre a criação dos animais 
domésticos, em todos os seus ramos e aspectos na 
condição apenas de divulgador juntamente com o 
médico veterinário. 
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23. Assinale a alternativa correta: 

a) Na administração pública não é obrigatória, a 
apresentação do diploma por parte daqueles a quem 
a Lei permitir o exercício da profissão de 
zootecnista, mesmo este sendo estrangeiro com 
diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. 

b) A fiscalização do exercício da profissão de 
zootecnista será exercida pelo Conselho Federal e 
pelos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, enquanto não instituídos 
os Conselhos de Medicina Veterinária ou os da 
própria entidade de classe. 

c) A jurisdição disciplinar estabelecida ao tempo da 
falta punível derroga a jurisdição comum, quando a 
falta cometida constituir crime já tipificado na lei 
penal. 

d) O poder de disciplinar e aplicar penalidades ao 
zootecnista compete exclusivamente ao Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, ao tempo da falta 
punível. 
 

24. Com fundamento na Lei 5.517/68, assinale a alternativa 
INCORRETA:  

a) A deliberação do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária nos processos disciplinares não se 
precederá obrigatoriamente de audiência do 
acusado, pois a oitiva será facultativa. 

b) Em matéria disciplinar, o Conselho Regional 
deliberará de ofício ou em consequência de 
representação de autoridade, de qualquer membro 
do Conselho ou de pessoa estranha a ele, 
interessada no caso. 

c) Da imposição de qualquer penalidade, caberá 
recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência, para o Conselho Federal, com efeito 
suspensivo nos casos de suspensão ou cassação 
do exercício profissional. 

d) As denúncias contra membros dos Conselhos 
Regionais só serão recebidas quando devidamente 
assinadas e acompanhadas da indicação de 
elementos comprobatórios do alegado. 

 
 

25. Considerando a resolução CRMV/SC 042/07, o 
Profissional Médico Veterinário poderá exercer as funções 
de Responsável Técnico de empresas e/ou similares, 
compreendidas dentre aquelas que têm como objeto 
social as atividades previstas pela legislação vigente, 
comprometendo seu tempo com, no máximo:  

a) 30 (trinta) horas semanais. 
b) 15 (quinze) horas semanais. 
c) 20 (vinte) horas semanais. 
d) 50 (cinquenta) horas semanais. 

 
26. Segundo a Resolução CFMV 1091/15 a validade máxima 

das anotações de responsabilidade técnica, sendo 
obrigatória a renovação, sob pena de cancelamento, é de 
até:  

a) 24 (vinte e quatro) meses. 
b) 06 (seis) meses. 
c) 12 (doze) meses. 
d) 18 (dezoito) meses. 

 
 

27. Segundo a resolução CRMV/SC 042/07, é correto afirmar: 

I. O Responsável Técnico não se obriga a notificar às 
Autoridades Sanitárias Oficiais quando da 
ocorrência de Enfermidades de Notificação 
Obrigatória. 

II. Está obrigado o profissional a assegurar-se de que o 
estabelecimento no qual assumirá ou assumiu a 
responsabilidade técnica, encontra-se legalmente 
habilitado ao desempenho de suas atividades, em 
especial quanto a seu registro junto ao CRMV-SC. 

III. O Responsável Técnico deverá manter afixado em 
local visível o documento de Anotação de 
Responsabilidade Técnica devidamente homologada 
pelo CRMV-SC e dentro do prazo de validade, 
constando seu nome e função. 

IV. É obrigado o Responsável Técnico a comunicar, no 
prazo de 120 (cento e vinte dias), por escrito ao 
CRMV-SC o cancelamento do Contrato de 
Responsabilidade Técnica, sob pena de ser 
responsável por possíveis danos, perante o CRMV-
SC e o Ministério Público. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas assertivas II e III estão corretas. 

 
28. Segundo a resolução CRMV/SC 042/07, quando o 

profissional que irá assumir a Responsabilidade Técnica 
for sócio, proprietário ou Diretor Técnico da empresa, a 
Anotação de Responsabilidade Técnica poderá ser 
substituída por: 

a) Uma cópia do contrato social registrada na junta 
comercial. 

b) Uma anotação em carteira de trabalho que confirme 
a responsabilidade técnica. 

c) Um contrato de prestação de serviços para com o 
responsável técnico. 

d) Uma declaração, assinada pelas partes, na qual 
conste que o profissional é o Responsável Técnico 
da pessoa jurídica. 

 
29. A área de atuação do Responsável Técnico deverá ser 

preferencialmente: 

a) No município onde reside o Profissional ou, no 
máximo, num raio de 60 (sessenta) quilômetros 
desse, podendo o CRMV-SC, a seu juízo, conceder 
anotação em situações excepcionais, desde que 
plenamente justificado. 

b) No município onde reside o Profissional ou, no 
máximo, num raio de 100 (cem) quilômetros desse, 
podendo o CRMV-SC, a seu juízo, conceder 
anotação em situações excepcionais, desde que 
plenamente justificado. 

c) No município onde reside o Profissional ou, no 
máximo, num raio de 60 (sessenta) quilômetros 
desse, estando proibido o CRMV-SC de conceder 
anotação em situações além desse limite. 

d) No município onde reside o Profissional ou, no 
máximo, num raio de 100 (cento) quilômetros desse, 
estando proibido o CRMV-SC de conceder anotação 
em situações além desse limite. 
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30. Nos termos da Resolução CRMV‐SC  096/14,  como 
prestador de serviços, de granjas matrizeiras, de recria e 
produção, incubatórios, produtores de aves e ovos livres 
de patógenos – SPF e produtores de ovos controlados 
para produção de vacinas inativadas, o Médico 
Veterinário Responsável Técnico poderá atender até: 

a) 15 (quinze) propriedades. 
b) 10 (dez) propriedades. 
c) 20 (vinte) propriedades. 
d) 30 (trinta) propriedades. 

 

31. O Responsável Técnico é o profissional que garante a 
qualidade do produto final e do serviço prestado, 
respondendo civil e penalmente por danos que possam 
vir a ocorrer, uma vez caracterizada sua culpa por: 
I. Negligência. 
II. Imprudência. 
III. Imperícia. 
IV. Omissão. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas III e IV estão incorretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 

32. Para homologação da Anotação de Responsabilidade 
Técnica, anualmente o médico veterinário ou 
zootecnista, ficam obrigado a:  

a) Apresentar seus contratos de trabalho. 
b) Nada deve fazer, pois a homologação é automática. 
c) Firmar declaração, sob as penas da lei, de todas 

suas atividades profissionais. 
d) Guardar em arquivo próprio e apresentar em janeiro 

de cada ano a documentação relativa os seus 
contratos no CRMV/SC. 

 
33. O acompanhamento e a fiscalização das atividades dos 

Responsáveis Técnicos nos estabelecimentos dar-se-á 
através, EXCETO:  

a) Das Secretaras Municipais de Agricultura. 
b) Dos Agentes Fiscais do CRMV-SC. 
c) Do Setor de Fiscalização. 
d) Dos Conselheiros e Diretores. 

 

34. Nos casos em que o proprietário se negar a executar a 
atividade e/ou dificultar a ação do Responsável Técnico, 
este deverá emitir:  

a) O Parecer Técnico Conclusivo. 
b) O Termo de Infração. 
c) O Laudo Informativo. 
d) O Termo de Anotação. 

 

35. A carga horária mínima para Responsabilidade Técnica 
é de:  

a) 03 (três) horas diárias. 
b) 20 (vinte) horas semanais. 
c) 03 (três) horas semanais. 
d) 20 (vinte) horas mensais. 

 

36. As Clínicas Veterinárias deverão possuir Responsável 
Técnico por, no mínimo:  

a) 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
b) 40 (quarenta) horas mensais. 
c) 03 (três) horas semanais. 
d) 20 (vinte) horas semanais. 

37. Considerando os termos da Resolução CFMV 1069/14, 
entende-se por estabelecimentos comerciais aqueles 
que:  

I. Expõem animais. 
II. Promovem cuidados de higiene e estética em 

animais. 
III. Vendem animais. 
IV. Doem animais. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) As assertivas II e III estão incorretas. 

 
38. Os grupos taxonômicos aos quais se refere à 

Resolução CFMV 1069/14 são, EXCETO: 

a) Insetos. 
b) Aves. 
c) Anfíbios. 
d) Mamíferos. 

 
39. A eutanásia pode ser indicada nas situações, EXCETO:  

a) Solicitação do proprietário do animal para reduzir 
seus custos de manutenção. 

b) O animal constituir risco à fauna nativa ou ao meio 
ambiente. 

c) O animal constituir ameaça à saúde pública. 
d) O animal for objeto de atividades científicas, 

devidamente aprovadas por uma Comissão de Ética 
para o Uso de Animais - CEUA. 

 
40. São considerados métodos inaceitáveis de eutanásia, 

EXCETO:  

a) Embolia gasosa. 
b) Incineração in vivo. 
c) Hidrato de cloral para pequenos animais. 
d) Anestesia geral prévia seguida de cloreto de 

potássio para equinos. 
 
 

 
PROVA DISCURSIVA 
 
A redação deverá ser respondida sob forma de dissertação 
e com no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta) 
linhas, sendo atribuída nota zero à mesma, caso não 
atenda ao limite mínimo de linhas e, sendo desconsiderado 
o que ultrapassar o limite máximo. 
 
Tema para Redação 
Neste momento em que o País busca a retomada do 
crescimento econômico e a saída da crise, representada 
pelo PIB negativo dos dois últimos anos, mais uma vez o 
Agronegócio destaca-se como sendo uma das maiores 
forças da economia, capaz de dar grande, senão 
fundamental, contribuição para a superação do atual 
cenário. Dentro dessa premissa, disserte sobre a 
importância do Agente de Orientação e Fiscalização 
Profissional do CRMV-SC no desenvolvimento da saída do 
atual estágio econômico do País. 
 
 
 


