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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          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 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. 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 02h30min, 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. Seguindo-se a legislação sanitária estadual vigente, no que se refere às exigências técnicas para a 

construção, instalação e funcionamento de estabelecimentos de interesse à saúde, assinale a 

alternativa correta: 

A) As drogarias devem possuir área de mostruário, venda, laboratório e local para aplicação de 

injeções. 

B) Os canis de clínicas veterinárias devem ser individuais e localizados em recinto fechado. 

C) Os açougues devem possuir revestimento das paredes, do piso ao teto, com material 

cerâmico branco. 

D) Porcos, chiqueiros e pocilgas são permitidos, além da zona rural, na zona urbana, desde que 

possuam instalações sanitárias adequadas. 

 

02. Com base no processo de inspeção industrial e sanitária de leite e derivados, assinale a alternativa 

correta: 

A) É permitida a mistura de leite de espécies animais diferentes, desde que denominadas e 

informadas suas respectivas porcentagens. 

B) O termo “leite de retenção” refere-se ao produto da ordenha obtido nos últimos trinta dias 

de lactação pós-parto. 

C) Propriedades rurais, devidamente inspecionadas, tem a possibilidade de realizar desnate 

parcial ou total do leite produzido. 

D) Estabelecimentos industriais podem receber e processar leite de fêmeas que estejam no 

último mês de gestação. 

 

03. O processo que consiste no aquecimento indireto do leite entre 63°C e 65°C pelo período de trinta 

minutos, mantendo-o sob agitação mecânica lenta em aparelhagem própria é a: 

A) Esterilização. 

B) Ultrapasteurização. 

C) Pasteurização rápida. 

D) Pasteurização lenta. 

 

04. Segundo resolução federal vigente, que estabelece normas para procedimentos cirúrgicos em 

animais de produção, assinale a alternativa correta: 

A) A orquiectomia em equinos possui recomendação para animais adultos. 

B) A descorna em ruminantes de até seis meses de vida dispensa o uso obrigatório de sedação. 
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C) Deve haver preferência pela técnica de fixação da flexura sigmoide para gerar ruminante 

rufião. 

D) Na vulvoplastia em bovinos é recomendada a utilização de anestesia local e obrigatória a 

administração de antibióticos. 

 

05. Assinale a alternativa correta sobre a Oesofagostomose em bovinos: 

A) É causada por Oesophagostomum columbianun, parasita que habita o intestino delgado. 

B) A parasitose estimula a infiltração de leucócitos na parede intestinal, predominantemente 

basófilos e macrófagos. 

C) Algumas das etapas da patogenia no local de instalação do parasita são hipersecreção de 

muco e vasculite na submucosa intestinal. 

D) Formas jovens do parasita possuem etapa do ciclo de vida com passagens pela cavidade 

abdominal e órgãos adjacentes, como o fígado. 

 

06. Tomando por base os métodos de diagnóstico da Brucelose bovina, assinale a alternativa correta: 

A) O teste do anel do leite é ideal para o diagnóstico coletivo, sendo utilizados antígenos corados 

com hematoxilina. 

B) Os métodos diretos são, basicamente, isolamento e identificação, imunohistoquímica e 2-

mercaptoetanol. 

C) A prova lenta, conhecida por teste de soroaglutinação em tubos, é assim chamada porque a 

leitura dos resultados é feita em 72 horas. 

D) A Organização Mundial de Saúde Animal recomenda, como referência, o teste de ELISA 

indireto para o trânsito internacional de animais. 

 

07. A respeito da Histoplasmose, enfermidade sistêmica que pode acometer humanos, assinale a 

alternativa incorreta: 

A) O fungo pode ser facilmente encontrado nos solos ricos em dejetos não só de aves, mas 

também de morcegos. 

B) A inalação de conídeos transporta o agente aos alvéolos pulmonares, onde sofrem fagocitose 

por macrófagos. 

C) Organismos imunologicamente competentes podem apresentar granuloma frouxo ao exame 

histopatológico pulmonar. 

D) A infecção primária pode disseminar o fungo pelo organismo, principalmente para órgãos 

ricos em macrófagos, como fígado e baço. 
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08. De acordo com os conhecimentos do uso da doxiciclina na prática veterinária, assinale a 

alternativa correta: 

A) A droga é pouco lipossolúvel e possui limitação de distribuição pelo organismo, 

principalmente fluido sinovial e humor vítreo. 

B) É contraindicada a pacientes com hipersensibilidade a macrolídeos, classe de antibióticos a 

qual se encontra. 

C) Possui efeito bactericida e interfere na atividade de antibióticos bacteriostáticos, como a 

penicilina. 

D) Pode ser indicada para o tratamento de Febre Maculosa, Borreliose e Hemobartonelose. 

 

09. De acordo com o Serviço de Inspeção Federal, os ovos inócuos que apresentam manchas 

sanguíneas e pouco numerosas na clara e na gema, provém de estabelecimentos avícolas de 

reprodução que não os submetem à incubação e são destinados exclusivamente à industrialização, 

são classificados como: 

A) Categoria A. 

B) Categoria B. 

C) Frescos. 

D) Fabrico. 

 

10. O produto da secreção do sistema glandular cefálico, formado pelas glândulas hipofaringeanas e 

mandibulares de abelhas operárias, colhido em até 72 horas, segundo legislação federal vigente, é 

denominado: 

A) Geleia real. 

B) Própolis. 

C) Apitoxina. 

D) Mel de abelha. 

 

11. Assinale a alternativa correta referente às questões dos padrões de identidade e qualidade de 

carnes e derivados, especificamente dos produtos cárneos: 

A) O unto fresco ou gordura suína em rama é o panículo adiposo adjacente à pele dos suínos. 

B) Hambúrguer é o produto cárneo obtido da carne moída de uma ou mais espécies animais, 

moldado na forma arredondada. 

C) É permitida a defumação a quente ou a frio e deve ser realizada com a queima de madeiras 

não resinosas, secas e duras. 
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D) O quibe não permite a utilização de carnes de outras espécies animais que não sejam bovina 

ou ovina moída. 

 

12. De acordo com legislação federal vigente, a respeito dos padrões de identidade e qualidade de 

pescado congelado, assinale a alternativa correta:  

A) É oriundo do processo de congelamento lento, para que o produto não ultrapasse os limites 

de temperatura de cristalização máxima. 

B) A temperatura de transporte do pescado congelado pode possuir um mínimo de -10°C. 

C) É proibido o transporte de pescado congelado a granel, independentemente do tamanho das 

diferentes espécies. 

D) O congelamento rápido é concluído quando o pescado atingir a temperatura de -18°C. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

 

13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, 

o verbo “haviam” encontra-se no plural, pois: 

A) Concorda com o sujeito simples. 

B) Não apresenta um sujeito determinado. 

C) Concorda com o sujeito composto. 
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D) Está escrito de forma incorreta. 

 

14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa 

em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada 

no trecho acima: 

A) “Toda criança” (linha 1). 

B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3). 

C) “Só” (linha 3). 

D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática. 

 

15. Sobre as orações (1) “e forma o pensamento mágico” (linha 10) e (2) “Para uma criança, qualquer 

objeto vira brinquedo.” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração 

principal respectiva. 

B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções. 

C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração 

(2) é assindética. 

D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 

 

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” 

(linha 5) no Texto é de uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática. 

D) Facultativo, para isolar um aposto.  

 

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir 

conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado 

como:  

“Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e 

cultural (...)” (linhas 3 a 6) 

A) Tempo. 

B) Explicação. 

C) Consecução. 

D) Fim. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as 

obras de arte são de Michelangelo: 

(__) A Última Ceia. 

(__) O Juízo Final. 

(__) Afrescos no teto da Capela Sistina. 

A) F-V-V. 

B) V-F-F. 

C) V-F-V. 

D) F-F-F. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de mercado comum: 

A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco 

econômico. 

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. 

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco 

econômico. 

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico. 

 

20. Analise: 

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da 

aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial. 

Segundo organização, deficit previdenciário de seis países somará US$ 225 trilhões em 2050 se não 

forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. 

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale 

a alternativa correta: 

A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas 

brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas. 

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta. 

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos 

planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo. 
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D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit 

previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da 

tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a 

principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho. 

 


