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Estado de Santa Catarina
Município de São João do Oeste
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 002/2017

Prova: Conhecimento Especifico
Língua Portuguesa
Conhecimento Gerais

Prova para provimento do cargo de
“MÉDICO VETERINÁRIO”

TIPO DE PROVA: 01

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas.
Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas
de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
•
•
•

Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA
ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e
preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):

ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua
prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local
de aplicação das provas.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. A Vigilância Sanitária deve fiscalizar instalações prediais de água e esgoto a fim de que sejam
seguidas as legislações vigentes, garantindo qualidade dos serviços à população. Sobre o tema,
assinale a alternativa correta:
A) Permite-se a interligação de instalações prediais internas entre prédios de lotes diferentes.
B) Os reservatórios de água devem ser providos de extravasor com diâmetro superior ao da
canalização de alimentação.
C) É permitida a instalação de dispositivos de sucção de água diretamente das redes de
distribuição.
D) Deve haver introdução, direta ou indireta, de esgotos em conduto de águas pluviais.
02. “Deve fornecer orientação técnica permanente para profissionais de saúde, possuindo a
responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, manter
informações atualizadas sobre o aparecimento dessas enfermidades, assim como os fatores que as
condicionam, em determinada área geográfica e população estabelecida.”
O trecho cita, sucintamente, o dever específico da:
A) Secretaria de Saúde.
B) Vigilância Sanitária.
C) Vigilância Epidemiológica.
D) Controle de Endemias.
03. Existem fatores ante e post mortem que influenciam a qualidade da carne bovina para consumo.
Assinale a alternativa correta sobre o tema:
A) Bovinos estressados antes do abate tendem a exaurir parcial ou totalmente as reservas de
glicogênio muscular, o que atrasa o estabelecimento do rigor mortis.
B) Carnes com pH acima de 5,8, aproximadamente, possuem alta capacidade de retenção de água
pelas proteínas musculares.
C) A abreviação estrangeira da carne DFD pode ser traduzida como uma carne clara, macia e
úmida.
D) Os músculos contraem quando expostos a baixas temperaturas, na fase de resfriamento, nos
momentos que sucedem o rigor mortis, fenômeno conhecido por “encurtamento pelo frio”.
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04. Segundo legislação vigente, a fabricação de gelatina e produtos colagênicos deve ser realizada por
estabelecimentos classificados como:
A) Fábrica de laticínios.
B) Entreposto de produtos de origem animal.
C) Unidade de beneficiamento de produtos não comestíveis.
D) Unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos.
05. Distinguindo-se dos princípios fundamentais do código de ética profissional do Médico
Veterinário, um dos deveres do profissional é:
A) Exercer a profissão com o máximo zelo e o melhor de sua capacidade.
B) Denunciar às autoridades competentes qualquer forma de agressão aos animais e ao seu
ambiente.
C) No exercício profissional, usar procedimentos humanitários para evitar sofrimento e dor ao
animal.
D) Exercer somente atividades que estejam no âmbito de seu conhecimento profissional.
06. Com base no Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal, assinale a
alternativa incorreta:
A) As aves só podem ser depenadas após escaldagem em água previamente aquecida e com
renovação contínua.
B) A operação depilatória de suídeos pode ser completada manualmente, caso o processo de
escaldagem prévia não tenha eliminado as cerdas por completo.
C) É proibido o chamuscamento de suídeos sem escaldagem e depilação prévia.
D) É vedada a realização de operações de toalete antes do término do exame post mortem.
07. A respeito do gênero bacteriano Salmonella, assinale a alternativa correta:
A) Possui apenas a espécie S. enterica, a qual se distinguem seis subespécies.
B) As bactérias do gênero são bastonetes gram-negativos, esporulados e aflagelados.
C) Typhimurium, Pullorum e Gallinarum são exemplos de sorotipos do gênero.
D) Não possuem tolerância ao crescimento em meios de cultura para enterobactérias.
08. Em parasitologia, as formas adultas de Cooperia punctata e Trichostrongylus axei costumam
parasitar, respectivamente:
A) Intestino delgado e abomaso.
B) Intestino grosso e intestino delgado.
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C) Rúmen e intestino delgado.
D) Abomaso e intestino grosso.
09. “A ciência que busca indicar os limites e as consequências da intervenção do ser humano sobre a
vida, identificando os valores de referência que se podem propor de maneira racional, além de
denunciar os riscos de suas possíveis aplicações”, define:
A) Ética profissional.
B) Bioética.
C) Moralismo.
D) Socialismo.
10. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, após o sacrifício sanitário de animais
diagnosticados com Febre Aftosa, existem ações posteriores a serem executadas no local do foco,
dentre as quais está correta:
A) A zona contaminada deve sofrer vazio sanitário por, no mínimo, sessenta dias.
B) Animais-sentinela suscetíveis devem ser locados na propriedade após o término do vazio
sanitário, de preferência bovinos com menos de cem quilos.
C) Os animais-sentinela devem ser amostrados uma vez, através da coleta de sangue no décimo
quinto dia após sua introdução.
D) Durante a fase de vazio sanitário nenhum animal pode ingressar ao local e, caso ocorra, deve
ser imediatamente eliminado.
11. Sobre a Gripe Aviária, assinale a alternativa correta:
A) O Orthomyxovírus possui genoma de DNA, por isso ocorrem altos índices de mutação genética
e as vacinas devem sofrer alteração periodicamente.
B) A glicoproteína hemaglutinina (H) permite que as partículas virais destaquem-se da célula
hospedeira.
C) A ligação entre o receptor celular humano e a partícula viral se dá através da glicoproteína
neuramidase (N).
D) Mamíferos podem adquirir a infecção através do consumo de aves positivas e mal cozidas, além
do risco de mortalidade.
12. Após o abate de suínos, durante a inspeção post mortem, é correto o que se afirma:
A) As carcaças que apresentam urticárias e sarnas podem ser liberadas para o consumo, desde
que removidas e condenadas as áreas afetadas e a musculatura esteja normal.
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B) Quando se observa artrite em uma ou mais articulações com hipertrofia da membrana sinovial
e caquexia, os membros atingidos devem ser condenados e a carcaça pode sofrer
aproveitamento parcial.
C) Tecidos adiposos procedentes de carcaças com infecções intensas por Cysticercus celullosae
não podem ser aproveitados.
D) As carcaças com odor sexual, mesmo quando leve, devem ser condenadas e nunca aproveitadas
para outros fins.
13. Assinale a alternativa correta sobre a inspeção industrial e sanitária de pescado:
A) Segundo Regulamento Federal, “pescado” restringe-se a peixes, crustáceos e moluscos.
B) O pescado não pode ser comercializado diretamente do produtor sem que antes haja
fiscalização industrial e sanitária.
C) É proibida a lavagem prévia do pescado para consumo humano, de forma a evitar a
contaminação da carne com a microbiota superficial.
D) O frescor de peixes pode ser avaliado através de características físicas, como olhos claros,
vivos, brilhantes, côncavos e opacos.
14. De acordo com o RIISPOA, as condições e procedimentos higiênico-sanitários e operacionais
sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a inocuidade,
identidade, qualidade e integridade dos produtos de origem animal devem ser descritas,
especificamente, no(a):
A) Manual de Autocontrole.
B) Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
C) Manual de Boas Práticas de Fabricação.
D) Procedimento Padrão de Higiene Operacional.
15. Dentre os perigos a serem analisados num sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle, tomando-se por base o grau de severidade para a saúde do ser humano, um exemplo de
perigo biológico de alta severidade, ou seja, que pode gerar efeitos graves para a saúde, inclusive a
morte, é:
A) Infecção por Entamoeba histolytica.
B) Intoxicação por toxina de Staphylococcus aureus.
C) Infecção por Streptococcus beta-hemolítico.
D) Infecção por Brucella melitensis.
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16. Segundo lista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são doenças erradicadas
ou nunca registradas no Brasil, que requerem notificação imediata de caso suspeito ou diagnóstico
laboratorial:
A) Febre do Nilo Ocidental e Doença de Aujeszky.
B) Doença de Newcastle e Scrapie.
C) Maedi-visna e Brucelose (Brucella suis).
D) Peste Bovina e Dermatose Nodular Contagiosa.
17. No estudo da bioclimatologia, de acordo com pesquisas sobre a adaptação dos animais
domésticos, foram elaboradas certas regras ecológicas que explicam características presentes nos
animais de acordo com o clima e habitat em que se inserem. Com base no tema, assinale a alternativa
correta:
A) Habitats mais quentes e úmidos tendem a possuir animais com mais melanina do que as
espécies presentes em regiões frias.
B) A cauda, orelhas e extremidades do corpo animal tendem a serem maiores em raças que
habitam regiões mais frias.
C) Raças maiores de certa espécie animal tendem a habitar regiões mais quentes, enquanto as
menores, regiões mais frias.
D) O isolamento corpóreo, de acordo com o comprimento dos pelos e espessura da camada de
gordura, possui baixa relação com o clima.
18. Assinale a alternativa correta sobre a Febre Maculosa no Brasil:
A) O principal reservatório é o carrapato do gênero Amblyomma, o qual infesta somente capivaras
e equídeos.
B) A Rickettsia rickettsii é um protozoário intracelular obrigatório e pode ser transmitido entre
pessoas.
C) Os carrapatos podem transmitir o patógeno entre si através das vias transovariana,
transestadial e cópula.
D) O teste diagnóstico mais utilizado e de fácil acesso para a Febre Maculosa é a Reação em Cadeia
de Polimerase.
19. Na inspeção industrial e sanitária de leite e derivados, o processo de retirada de impurezas do
leite por método mecânico, através de centrifugação ou outro processo tecnológico equivalente, é
conhecido por:
A) Filtração.
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B) Clarificação.
C) Decantação.
D) Termização.
20. De acordo com Regulamento Federal, sobre os produtos não comestíveis oriundos do processo
de industrialização animal, assinale a alternativa correta:
A) É proibida a adição de conservadores na bile logo após ser filtrada, mesmo quando o
estabelecimento não tenha intenção de concentrá-la.
B) Não é permitido fornecer órgãos ou tecidos como matérias-primas para a fabricação de
produtos opoterápicos ou farmoquímicos.
C) O estabelecimento pode aproveitar a matéria fecal advinda da limpeza dos currais, desde que
disponha de instalações para tal.
D) Produtos condenados devem ser conduzidos à seção de produtos não comestíveis, podendo
trafegar pela seção de manipulação de comestíveis, desde que devidamente lacrados e
identificados.

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões):
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a
consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra
“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado:
A) Tornar-se tão completo quanto possível.
B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso.
C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões.
D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional.
22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para
a manutenção da coesão textual:
A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)”
(Linhas 3 e 4).
B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10).
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C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12).
D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a
16).
23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam
jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que
o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é:
A) “jihadistas violentos”.
B) “Aines Davis”.
C) “que”.
D) Indeterminado.
24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”.
Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas da afirmação abaixo:
A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como
_____________________.
A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto.
B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto.
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante.
D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo.
25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz
passiva foi efetuada de maneira correta:
“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13).
A) “...foi convertido ao islã (...)”.
B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”.
C) “...converteu-se ao islã (...)”.
D) Não é possível a conversão para a voz passiva.
26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário
efetuar a seguinte alteração:
A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13).
B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão.
C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16).
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D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9).
27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da
frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto:
A) “drogas” (linha 6).
B) “armado” (linha 6).
C) “diversas vezes” (linha 9).
D) “de crimes” (linhas 12 e 13).
28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como:
“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25).
A) Oração coordenada explicativa.
B) Oração subordinada adverbial conformativa.
C) Oração subordinada adverbial causal.
D) Oração subordinada adjetiva explicativa.
29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real
anterior a outra ação passada:
A) Quando puder, irei ao mercado.
B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado.
C) As portas se abriram; ela tinha chegado.
D) Espero que não a tenha irritado.
30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O
Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem:
“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na
Baía de Guantânamo, em Cuba.”
A) às; à.
B) as; as.
C) a; a.
D) as; à.
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
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31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem
precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol,
o serviço europeu de polícia.
A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento
de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a
empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal
também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017)
No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não
deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos
atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de:
A) Kaspersky.
B) Bitcoins.
C) WannaCry.
D) Forcepoint.
32. Complete a lacuna corretamente:
O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30
de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latinoamericano” e “medo de avião”.
A) Belchior.
B) Kid Vinil.
C) Cauby Peixoto.
D) Almir Guineto.
33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima:
A) Palmas e Boa Vista.
B) Rio Branco e Palmas.
C) Palmas e Porto Velho.
D) Boa Vista e Porto Velho
34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico.
O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um
apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã
muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017)
Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo:
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal.
B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo.
C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiálo.
D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais
ativo financeiramente contra o terrorismo.
35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC:
Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar.
§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas:
I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos;
II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família;
III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da
juventude;
Dos itens acima:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.

