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 Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu; 

 Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção; 

 O cartão-resposta não será substituído, por isso não rasure; 

 Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem 

ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-

resposta poderão ser anuladas; 

 Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas. 

 A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da Prova Objetiva e o preenchimento do 

cartão-resposta. 

 O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início; 

  Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.  

 Os 2 (dois) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos após o fechamento do 

envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata 

que este foi devidamente lacrado. 

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões. 

Nome do Candidato: 
 
 

R.G: 
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01) De acordo com as ideias apresentadas no texto, podemos afirmar que: 
  
A) Parte da função da literatura é nos alimentar de esperança e nos ensinar lições de ética. 
B) Somente através da literatura poderemos eliminar crueldade e tirania e escravidão que persistem no mundo. 
C) A III Guerra Mundial ocorre neste momento devido ao uso da tecnologia. 
D) Para persistir em nosso processo de humanização o mais importante é vencer nossos medos. 
 
02)  Análise as afirmativas abaixo e responda com base no texto: 
 
I. O pronome “las” em “evitá-las, bani-las, varrê-las” (linha 7) refere-se às várias formas de crueldade e tirania e escravidão do 
mundo. 
II. Se “ao sonho” (linha 18) fosse substituído por “a fantasia”, seria necessário o uso da crase.  
III. O texto fala sobre a importância da literatura no processo de humanização e educação da sociedade. 
 
A) Apenas II e II estão corretas. 
B) Apenas I e II estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 
03) Com base no texto, assinale a alternativa que contém a classificação correta dos verbos destacados abaixo: 
I. “Como dizem os especialistas” (linha 18) 
II. “Assim disse o genial escritor Mia Couto” (linha 20) 
III. “Imagine se contribuíssemos com a literatura...” (linha 26) 
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A) presente do subjuntivo – pretérito mais que perfeito do indicativo – pretérito imperfeito 
B) presente do indicativo – pretérito perfeito do indicativo - pretérito imperfeito do subjuntivo 
C) pretérito imperfeito do indicativo – presente do subjuntivo – futuro do indicativo 
D) presente do indicativo – pretérito perfeito do indicativo – futuro do indicativo 
 
04) Assinale a alternativa que corresponde ao uso correto da norma culta nas frases abaixo: 
 
I. Eu gostaria de saber ______ tantos rabiscos na carteira, Giovani. 
II. Os alunos conversavam ______ materiais recicláveis. 
III. Você deveria ficar alegre ___ de triste. 
IV. Moro ___ dez quarteirões da escola. 
 
A) por quê – há cerca de  – em vez de – a 
B) por que – a cerca de – em vez de – há 
C) porque – acerca de– ao invés de – há 
D) por que – acerca de – ao invés de – a 
 
05) Todas as palavras abaixo são formadas por justaposição, não incluindo: 
 
A) Planalto 
B) Quinta-feira 
C) Beija-flor 
D) Pontapé 
 



                                               

 
 

                  
       

                                                                                             
 

PROVA DE VETERINÁRIO 
 

 

  

                                                                

 
06) A frase está corretamente grafada em: 
 
A) Após a aterisagem criou-se a expectativa da espulsão 
B) Após a aterissajem criou-se a espectativa da expulsão 
C) Após a aterrissagem criou-se a expectativa da expulsão 
D) Após a aterrisajem criou-se a espectativa da espulsão 
 
07) Não deveria haver sinal indicador de crase em qual das frases? 
 
A) Às sete horas ele chegava 
B) Àquela altura eu já não esperava mais nada 
C) Vinha sempre às sextas-feiras 
D) Era segredo guardado à sete chaves 
 
08) Expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior ao da fala: 
 
A) Futuro do pretérito 
B) Pretérito imperfeito 
C) Pretérito mais-que-perfeito 
D) Futuro do presente 
 
09) Na frase abaixo ocorre: 
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 Ele chegou, abraçou-a e foi embora. 
 
A) Próclise 
B) Palíndromo 
C) Mesóclise 
D) Ênclise 
 
10) Pelo menos uma palavra deveria ter sido grafada com CH e não com X em: 
 
A) Abacaxi – Xingar 
B) Broxe – Bolixe 
C) Xícara – Xaxim 
D) Bexiga – Laxativo 
  

 

ATUALIDADES/CONHECIMENTOS GERAIS. 
 
 

11) . Foi publicada no "Diário Oficial da União" na sexta-feira (5) de maio de 2017, a exoneração do presidente da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), Antônio Fernandes Toninho Costa. A exoneração foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu 

Padilha. Costa deixa o cargo em meio a um momento conturbado das políticas para os índios no país.  

(Fonte adaptada: http://g1.globo.com > acesso em 05 de maio de 2017) 
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O trecho acima relata a saída do presidente da FUNAI de seu cargo. O agravamento da crise sobre a questão indígena no Brasil 

teve como fator de agravamento no ano de 2017: 

 

A) A diminuição do repasse de verbas assistências aos índios e a criação de uma secretaria especial para destituição agrária 
indígena em janeiro de 2017. 
B)  Um confronto entre índios e fazendeiros, no povoado denominado de Bahias, na cidade de Viana (MA), localizada a 220 km de 
São Luís, em que pelo menos dez pessoas ficaram feridas entre índios da etnia Gamela e fazendeiros, no final do mês de abril de 
2017.   
C)  Um confronto entre a força nacional de segurança e índios da etnia Gamela no estado do Mato Grosso, para a realização de 
reintegração de posse, no início de maio de 2017. 
D)  O fechamento da BR-162 no estado do Pará em abril de 2017, onde índios de três etnias da região impediam que os veículos 
transitassem, mantendo a via bloqueada por vinte e sete dias, o que prejudicou o escoamento de cargas para outras regiões do 
Brasil. 

 

12) O ataque com mísseis que os Estados Unidos realizou contra uma base aérea da Síria no mês de abril de 2017, destruiu 
aproximadamente 20% do poderio aéreo do governo de Bashar Al Assad, assegurou o secretário americano da Defesa, Jim Mattis. 

(Fonte adaptada: http://oglobo.globo.com > acesso em 12 de abril de 2017) 
 
O fato relatado acima, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, está diretamente relacionado ao: 
 

A)  Ataque com armas químicas no território sírio, contra uma região controlada por rebeldes que matou ao menos 80 pessoas, 
entre elas 27 crianças. 
B)  Atentado em igrejas na Síria com autoria do estado islâmico. 
C)  Ataque terrorista em frente ao Parlamento inglês, nas ruas de Londres. 
D)  Explosão no metrô de São Petersburgo, na Rússia. 
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13) O Ministro Edson Fachin,  Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mandou o Senado Federal afastar de suas 
funções de Senador ,   o Presidente Nacional do PSDB, estamos aqui falando de : 
 
A) Aécio Neves 
B) José Serra 
C) Fernando Henrique Cardoso 
D) Todas as opções acima esta erradas. 
 
14) O Ministro Interino da Cultura entregou carta de demissão do cargo ao Presidente Michel Temer. Na carta, ele comunica o seu 
desinteresse em ser efetivado no cargo, Qual o nome do Ministro Interino da Cultura? 
 
A) Torquato Jardim 
B) João Batista de Andrade 
C) Roberto Freire 
D) Marcelo Calero 
 

15) Quais foram as Escolas de Samba, campeões do Carnaval de Sp e no Rio de Janeiro em 2017, respectivamente? 
 
A) Acadêmicos do Tatuapé, Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel 
B) Gaviões da Fiel e Portela. 
C) Acadêmicos do Tucuruvi e Mocidade Independente de Padre Miguel 
D) Nenhuma das alternativas está correta. 
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16) O Brasil, é o maior país da América do Sul, qual a população aproximada do país atualmente? 
 

A)  100 milhões de habitantes 
B)  120 milhões de habitantes 
C)  150 milhões de habitantes 
D)   200 milhões de habitantes 

 
17) Qual o nome do Rio e o Estado da União que esta sendo construída a  Usina de Belo Monte? 
 
A) Rio Madeira no Estado de Rondônia. 
B) Rio Teres Píres no Estado do Mato Grosso 
C) Rio Tocantins no Estado de Goiás.      
D) Rio Xingu no Estado do Pará. 
 

18) Qual o nome do atual Presidente da República do Brasil,  trata-se de: 

 A) Michel Miguel Elias Temer Lulia. 
 B) Dilma Rousseff 
 C) Luiz Inácio Lula da Silva 
 D) Renan Calheiro 
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19) Eleito com 285 votos favoráveis, qual o nome do  Presidente da Câmara dos Deputados atualmente? 
 
A) Roberto Freire 
B) Rodrigo Maia 
C) Arlindo Chinaglia 
D) Eduardo Cunha  
 

20) Qual o nome completo do Prefeito eleito da Capital Paulista, eleito em primeiro turno nas eleições de 2016? 
 

A) Geraldo Alckmin 
B) Fernando Haddad 
C) João Agripino da Costa Doria Junior 
D) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
21) Sobre as noções de Parasitologia veterinária, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso: 
 

(__) Trata-se uma ciência que se baseia no estudo dos parasitas e suas relações com o hospedeiro animal;  
(__) O estudo da Parasitologia veterinária engloba os filos Protozoa (protozoários), do reino Protista e Nematoda e Platyhelminthes 
(platelmintos) e Arthropoda (artrópodes), do reino Animal; 
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(__) Trata-se de uma ciência que estuda os agravos à saúde humana, bem como as condições sanitárias, epidemiológicas e 
ambientais aos quais os seres estão submetidos; 
(__) A Parasitologia veterinária dá a devida atenção aos animais peçonhentos que atacam à população ribeirinha, com ações que 
vão desde a diminuição dos acidentes até mesmo políticas públicas de redução das taxas de moralidade. 

A) F-F-V-V. 
B) F-V-F-V. 
C) V-F-V-F. 
D) V-V-F-F. 

 
 

22) De acordo com a Lei Estadual nº 10.083/98, a penalidade para quem construir ou fazer funcionar todo e qualquer 
estabelecimento de criação, manutenção e reprodução de animais, contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, 
será de: 
 
A) Advertência, prestação de serviços à comunidade, apreensão, interdição e/ou multa. 
B) Prisão domiciliar de 3 (três) a 4 (quatro) anos e, caso haja reincidência, de 6 (seis) a 8 (oito) anos. 
C) Suspensão do direito ao voto e multa de 2 (dois) salários mínimos vigentes. 
D) Advertência, prestação de serviços ao governo federal, deportação, internação e/ou multa. 
 

23) Nos animais domésticos, os dentes incisivos quanto à alimentação são utilizados para _________________ ou 
_________________, já os dentes molares são utilizados para _________________ o alimento em pequenas partículas. 
 
Preencha as respectivas lacunas do excerto acima e assinale a alternativa correta: 
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A) Amaciar; molificar; rasgar. 
B) Triturar; cortar; lacerar. 
C) Molificar; moer; cortar. 
D) Lacerar; friccionar; triturar. 
 
24) São doenças infectocontagiosas em animais domésticos, exceto: 

 

A) Parvovirose canina. 
B) Psoríase. 
C) Cinomose. 
D) Calicivírus felino. 
 

25) Com base no disposto pela Lei nº 9.782/99, incumbe à ANVISA, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e 
fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Em vista disso, consideram-se bens e produtos submetidos 
ao controle e fiscalização sanitária pela ANVISA: 
 

I - microprocessadores, microchips, microcontroladores e demais componentes eletrônicos à base de silício ou de outro 
material que seja adequado à fabricação de produtos tecnológicos; 

II - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições; 
III - imunobiológicos e suas substâncias inanimadas, água boricada e hidroderivados; 
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IV - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de 
contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. 
 
Dos itens acima: 
 
A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
D)Todos os itens estão incorretos. 

 

26) “Larva migrans é um termo amplo, que se refere as condições que podem resultar quando os humanos vêm a ser infectados 
com ascarídeos ou ancilóstomos de cães, gatos ou animais silvestres. Pelo fato de os humanos não serem os hospedeiros 
normais, os parasitas não completam seu ciclo de vida nos intestinos, em vez disso, as formas larvais migram através de diversos 
órgãos e tecidos, de onde a razão do nome.” Sobre o texto, assinale a alternativa correta: 

A )Toxocara spp  larva migrans cutânea 

B) Balisascaris procyonis  larva migrnas cutânea 

C) Ancylostoma spp  larva migrans cutânea 

D) Ancylostoma spp  larva migrans visceral  

 

27) A raiva é uma encefalomielite viral aguda quase sempre fatal em qualquer animal ou humano. Assinale a alternativa que não 
constitui exposição ao vírus: 
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A ) Medula espinhal 

B) Sangue 

C) Tecido cerebral 

D) Saliva 

 

28) A Borreliose é uma zoonose causada e transmitida por qual bactéria e vetor, respectivamente: 

A) Borrelia burgdorferi, Aedes aegypti 

B) Rhodococcus spp, Aedes spp 

C) Bartonella henselae, Ixodes ricinus 

D) Borrelia brugdorferi, Ixodes spp 

 

29) De acordo com o código de ética profissional do médico veterinário, o mesmo, pode escolher livremente seus clientes ou 
pacientes, com exceção de três casos. Assinale o caso falso: 

A) Nos casos de extrema urgência ou de perigo imediato para a vida do animal ou do homem. 

B) Quando o cliente não aceitar o valor estipulado pelo médico veterinário para a realização de determinado procedimento. 

C) Quando não houver outro médico veterinário na localidade onde exerça sua atividade. 

D) Quando outro colega requisitar espontaneamente sua colaboração. 
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30) Na anestesia geral convencional, os estágios esperados são: 

I- Estágio 1: analgesia e perda da consciência 

II- Estágio 2: fase de excitação ou delírio 

III- Estágio 3: anestesia cirúrgica 

IV- Estágio 4: choque bulbar e morte 

 

Assinale a alternativa verdadeira: 

 

A) Somente I e IV são verdadeiras 

B) Somente IV é falsa 

C) Somente I e II são verdadeiras 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

31) Qual o grupo de antimicrobianos que não deve ser utilizado em filhotes em fase de crescimento rápido, devido o risco de 
acarretar lesões cartilaginosas: 

A) Tetracilcinas 

B) Quinolonas 

C) Penicilinas 
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D) Sulfonamidas 

 

32) Complete: “O reservatório dos integrantes do gênero _____ é o trato gastrointestinal de animais de sangue frio e quente. 

Fontes de infecção incluem solo contaminado, vegetação, água e componentes de rações animais (tais como farinha de peixe, 

carne e osso), particularmente aquelas contendo derivados de leite, carne e ovos, e fezes de animais infectados.” 

A) Salmonella 

B) Shigella 

C) Escherichia 

D) Pseudômonas 

 

33) Muitas espécies de Brucella são capazes de causar doença no homem. As infecções são crônicas e debilitantes. Os sinais de 
brucelose em seres humanos são relativamente inespecíficos. Assinale a alternativa que contém uma falsa fonte de infecção: 

A) Manuseio de fetos abortados, placentas e líquidos uterinos após aborto, todos contendo grande número de organismos. 

B) Auto-inoculação acidental de vacina com cepas vivas de Brucella. 

C) Contato com sangue de animais portadores de Brucella. 

D) Leite cru ou derivados de leite cru oriundos de bovinos e caprinos. 
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34) Complete: O sistema _____ é baseado na identificação dos perigos potenciais a segurança do alimento, bem como nas 
medidas para o controle das condições que geram os perigos desde a obtenção de matéria-prima até o consumo do alimento. 

 

A) BPF 

B) POP 

C) PPHO 

D) APPCC 

 

35) Uma das transformações post mortem anômalas que acomete principalmente a carne bovina, ocorre quando o animal é 
abatido em condições de estresse com níveis de glicogênio baixos. Neste caso, a formação de ácido lático é baixa e o pH 
permanece elevado. Esta carne é conhecida como: 

A) Alcalina 

B) PSE 

C) DFD 

D) Cold shortening 

 

36) Seguindo a classificação dos microrganismos de acordo com a temperatura de crescimento, assinale a alternativa verdadeira: 
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Grupo                                        Temperatura ótima (°C) 

 

I – Mesófilos    30 a 45 

II – Psicrotróficos   12 a 15 

III – Psicrófilos                       25 a 30 

 

A) Somente II e III são verdadeiras. 

B) Somente I é verdadeira. 

C) Somente I é falsa. 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

37) De acordo com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), a vacinação contra a 
brucelose só pode ser realizada sob responsabilidade de médicos veterinários cadastrados no serviço oficial de defesa sanitária 
animal se seu estado de atuação. A vacinação é obrigatória em todas as fêmeas bovinas e bubalinas, entre: 

A) 4 e 12 meses de idade. 

B) 3 e 8 meses de idade. 

C) 4 e 8 meses de idade. 

D) 3  e 6 meses de idade. 
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38) Assinale a alternativa incorreta acerca dos termos empregados em relação aos agentes microbianos e seus usos. 

A) Asséptico – caracteriza-se pela ausência de microrganismos patogênicos. 

B) Estéril – sem qualquer forma de vida. 

C) Séptico – caracteriza-se pela presença de microrganismos patogênicos em tecido vivo. 

D) Bacteriostático – tem a propriedade de destruir as bactérias. Após a sua ação o microrganismo destruído não pode mais se 
reproduzir, mesmo depois de ser retirado do contato com o agente. 

 

39) O único teste de triagem, no caso da brucelose, realizado por médicos veterinários habilitados, de acordo com o Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) é: 

A) Teste do antígeno acidificado tamponado (AAT) 

B) Teste cervical simples (TCS) 

C) Teste cervical comparativo (TCC) 

D) Teste da prega caudal (TPC) 

 

40) Qual dos hormônios abaixo inicia o processo de contração uterina que teria como consequência o inicio do Parto? 

A) Estrógeno materno. 

B) Prostaglandina fetal. 
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C) Ocitocina fetal. 

D) Prostaglandina materna. 


