CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 6.
Texto I

A moça em prantos
1
2
3
4

RIO DE JANEIRO – O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho, nunca esqueceu dessa
pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido. Não sendo poeta, encontrei não
uma, mas infinitas pedras no meio do caminho, e não só no meio, mas no início e no fim de cada
caminho. Não me renderam um único poema, nem mesmo uma modesta crônica.

5
6
7
8

Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando. Eu devia ter seis ou sete anos, achava que
só as crianças podiam e deviam chorar, tinham motivos bastante para isso, desde as fraldas
molhadas nos primeiros meses de existência até a inexpugnável barreira dos "não pode", que
emparedam a infância e criam neuras para o resto da vida.

9 Um adulto chorando era incompreensível para mim, um acontecimento pasmoso, uma aberração
10 da natureza, pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era permitido. E a moça era um adulto, ao
11 menos para mim, embora ela fosse realmente moça, aí pelos 15 anos ou pouco mais.
12
13
14
15

E chorava. Não abrindo o berreiro, como as crianças, mas dolorosamente, e na certa misturando
motivos. Mesmo assim, fiquei imaginando a causa do seu pranto. Faltara à escola e por isso ficara
sem sobremesa? Fora proibida de brincar na calçada? Queria ganhar uma bicicleta e fora
convencida a continuar com o insípido velocípede?

16
17
18
19

Vi muita gente chorando depois, homens feitos, mulheres maduras. Eu mesmo, quando levo meus
trancos, repito o menino que ia para debaixo da mesa de jantar para poder chorar sem passar
recibo da minha dor. Hoje, ficaria feio esconder-me debaixo das mesas, mas sei que é um bom
lugar para isso. Melhor do que a cama, onde devemos fazer outras coisas.

20 A moça que chorava não se escondera, chorava de mansinho, na verdade nem parecia estar
21 chorando. Devia apenas estar muito triste porque misturava todos os motivos para a sua tristeza.
(CONY, Carlos Heitor. A moça em prantos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 7 maio 2003. Primeiro Caderno, p. 2.)

1ª QUESTÃO.

A partir da leitura do Texto I, depreende-se que, para o autor,

A) o choro só é permitido às crianças, que sempre têm boas razões para chorar.
B) o choro de um adulto é uma aberração da natureza, pois adultos não choram.
C) o pranto é um meio de aliviar as tristezas, não importando a idade de quem chora.
D) o pranto significa a vontade de lutar pelo que se deseja na vida adulta.
E) o pranto é uma válvula de escape para a conquista de problemas recorrentes.
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2ª QUESTÃO. Considere o excerto “Um adulto chorando era incompreensível para mim, um
acontecimento pasmoso, uma aberração da natureza, pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era
permitido” (linhas 9-10). Considere, ainda, os seguintes fragmentos desse excerto:
(1) “Um adulto chorando era incompreensível para mim, um acontecimento pasmoso, uma
aberração da natureza,”
(2) “pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era permitido”.
Estabelecendo-se uma relação de sentido entre (1) e (2), é CORRETO afirmar que o excerto apresenta
A) uma aparente contradição: se, em (2), tudo é permitido aos adultos, isso incluiria permissão para
chorar; no entanto, em (1), o fato de o adulto poder tudo não justifica a incompreensão do choro.
B) duas opiniões divergentes: em (1), o autor refere-se à incompreensão em relação ao choro do
adulto, enquanto, em (2), restringe o choro à criança por esta ser mais sensível e ter motivos para
chorar.
C) uma oposição: se, em (2), tudo é permitido aos adultos, e isso prevê o choro, em (1) não existe
sentido em dizer que somente a criança tem muitas razões para chorar, mesmo que seja
escondido.
D) duas possibilidades de interpretação: em (1), o fato de que o adulto tem autonomia e, portanto, não
precisa conter o choro; em (2), o fato de que a criança tem vários motivos para chorar, desde o seu
nascimento.
E) um contraste entre a infância e a vida adulta: em (1), o adulto pode fazer e querer tudo; em (2), o
adulto está circunscrito a uma situação que restringe suas escolhas e o obriga a se contentar com o
que lhe é oferecido.

3ª QUESTÃO. Com a expressão “O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho” (linha 1), o
autor faz referência a
A) um belo conto, tendo em vista o recurso da coesão referencial.
B) outra crônica, usando o recurso da coesão anafórica.
C) um triste poema, fazendo uso da metaforização.
D) um famoso poema, utilizando-se da intertextualidade.
E) outra peculiar crônica, por meio do intertexto.

4ª QUESTÃO. O prefixo “in-”, geralmente, é anexado a uma palavra a fim de produzir um sentido de
negação do seu significado, como ocorre em “inexpugnável” (linha 7). Esse sentido de negação NÃO
está presente em
A) inalienável.
B) inexprimível.
C) intocável.
D) inaudível.
E) inflamável.
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5ª QUESTÃO. No excerto “Queria ganhar uma bicicleta e fora convencida a continuar com o insípido
velocípede?” (linhas 14 e 15), a expressão “fora convencida” pressupõe a ação de alguém
A) capaz de persuadir a moça.
B) impossibilitado de atender à moça.
C) obrigado a modificar a atitude da moça.
D) preparado para prender a atenção da moça.
E) incapaz de lidar com as escolhas da moça.
6ª QUESTÃO. No excerto “[...] achava que só as crianças podiam e deviam chorar [...]” (linhas 5 e 6),
o elemento “que” apresenta a mesma função sintática daquele destacado em:
A) “[...] nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido” (linhas
1 e 2).
B) “Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando” (linha 5).
C) “[...] até a inexpugnável barreira dos "não pode", que emparedam a infância [...]” (linhas 7 e 8).
D) “[...] o menino que ia para debaixo da mesa de jantar [...]” (linha 17).
E) “[...] mas sei que é um bom lugar para isso” (linhas 18 e 19).

Leia o texto a seguir e responda às questões de 7 a 10.
Texto II
London is hot
[...]
1
2
3
4
5
6
7

Rolling Stones são definitivamente roqueiros. Há 50 anos oferecem mais do mesmo, e nenhum
problema em não mudar. O mundo em volta é que mudou. Em 1969, quando tocaram no Hyde Park
pela primeira vez, a plateia era formada por simpatizantes do flowerpower, todos curtindo paz e
amor, muitos em viagem de ácido. Em julho de 2013, a plateia era formada por simpatizantes do
Steve Jobs, todos assistindo ao show pelo monitor do seu iPad, iPhone, e tuitando com uma
obsessão de viciado. Milhares de cinegrafistas amadores reunidos a fim de documentar o que
estavam – estavam? – vendo.

8 Só o meu queixo tremido é que ninguém viu nem filmou. Ficou sem registro digital. Minha emoção
9 segue totalmente analógica.
[...]
(MEDEIROS, Martha. Um lugar na janela 2: relatos de viagem. Porto Alegre: L&PM, 2016, p. 27-28.)
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7ª QUESTÃO.

Sobre o Texto II, é CORRETO afirmar:

A) Trata-se de um aconselhamento às novas gerações, que usam aparelhos celulares em shows de
rock.
B) Trata-se de uma resenha depreciativa dos Rolling Stones, pois eles não oferecem nenhuma
inovação musical desde a década de 1950.
C) Trata-se de uma crônica elogiosa aos Rolling Stones, em que a autora descreve sua experiência ao
presenciar um show da banda.
D) Trata-se de uma resenha musical, em que se apresentam aspectos negativos e positivos de
determinado show dos Rolling Stones.
E) Trata-se de um artigo de opinião, criticando um tempo em que havia paz e amor e pouca repressão
ao uso de drogas.
8ª QUESTÃO. No excerto “Rolling Stones são definitivamente roqueiros” (linha 1), o termo
“definitivamente” pode ser substituído, sem prejuízo do sentido original do texto, por
A) Rolling Stones são sensíveis roqueiros.
B) Rolling Stones são radicais roqueiros.
C) Rolling Stones são rebeldes roqueiros.
D) Rolling Stones são estranhos roqueiros.
E) Rolling Stones são genuínos roqueiros.

9ª QUESTÃO.

Sobre a expressão “simpatizantes do Steve Jobs” (linhas 4 e 5), é CORRETO afirmar:

A) Trata-se de uma metonímia, em que se substitui a referência ao produto pela referência ao seu
produtor.
B) Trata-se de uma metáfora, em que se compara implicitamente os amigos do Steve Jobs com os
aparelhos criados por ele.
C) Trata-se de uma metáfora, pois se atribui a Steve Jobs uma característica de objeto inanimado.
D) Trata-se de uma metonímia, pois o continente de origem dos produtos é substituído pelo conteúdo
da marca.
E) Trata-se de uma metáfora, em que o participante de uma comunidade virtual na internet assumiu a
identidade de simpático.

10ª QUESTÃO. Considerando a construção linguístico-discursiva do excerto “Milhares de cinegrafistas
amadores reunidos a fim de documentar o que estavam – estavam? – vendo” (linhas 6 e 7), é
INCORRETO afirmar:
A) A utilização de uma pergunta no meio da frase cria um efeito de sentido semelhante ao de alguém
que autointerrompe sua fala para refletir sobre o que está falando.
B) A repetição dos termos “estavam”, um imediatamente após o outro, evidencia uma falha na edição
do texto final.
C) Ao se questionar se os cinegrafistas amadores presentes estavam de fato vendo o show, a autora
lança uma crítica sobre o modo como a nova geração participa de eventos hoje em dia.
D) A referência aos que estavam presentes na plateia como “cinegrafistas amadores” ironiza uma
nova forma de participação em eventos públicos.
E) A utilização do termo “documentar” revela que os participantes do show, na perspectiva da autora,
se preocuparam em não ter o evento marcado somente na memória.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES
11ª QUESTÃO. Júlia, Maria e Regina disputaram um torneio com várias partidas de xadrez em que
não houve empates. Cada partida foi disputada por duas delas e a terceira disputava com quem venceu
a partida anterior. Ao final do torneio, Júlia disputou de 13 partidas e Maria disputou de 27. O número de
partidas que Regina disputou é igual a
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

12ª QUESTÃO. Em um determinado grupo de pessoas,
•
•
•

20% do total de pessoas são capixabas,
10% do total de homens são capixabas,
40% do total de mulheres não são capixabas.

A porcentagem do total de homens, em relação ao total de pessoas do grupo, é igual a
A) 65%
B) 70%
C) 75%
D) 80%
E) 85%

13ª QUESTÃO. No regime de juros compostos, os juros em cada período de tempo são calculados
sobre o montante do início do período. Um capital inicial
foi aplicado a juros compostos de 20% ao
mês. Se
é o montante quando decorridos meses, o menor valor inteiro para , tal que
seja
maior que o dobro de , é
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
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14ª QUESTÃO. Uma loja tinha 20 funcionários e a média aritmética das idades desses funcionários
era igual a 35 anos. Prevendo um aumento das vendas, o dono da loja contratou mais 5 funcionários,
cada um deles com a idade de 60 anos. Após a contratação dos 5 funcionários, a média aritmética das
idades dos funcionários da loja, em anos, passou a ser igual a
A) 38
B) 40
C) 42
D) 44
E) 46
15ª QUESTÃO. Uma urna contém bolas numeradas de 1 até . Ao serem extraídas da urna 2 bolas,
sucessivamente e sem reposição, a quantidade de sequências de 2 números, que podem ser obtidas, é
igual a 182. É CORRETO afirmar que é divisível por
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 13

16ª QUESTÃO. Um dado cúbico de seis faces, em que cada uma dessas tem um número distinto, de 1
a 6, é considerado honesto quando, após ser lançado, cada uma de suas faces tem a mesma
probabilidade de estar voltada para cima. Três dados honestos, desse tipo, são lançados
simultaneamente. A probabilidade de que a soma dos números mostrados, nas faces voltadas para
cima, NÃO seja 5 é igual a
A) 25⁄27
B) 27⁄28
C) 35⁄36
D) 41⁄42
E) 53⁄54

17ª QUESTÃO. Quando um recipiente está totalmente cheio de água, nele cabem gramas de água.
Ao se pesar o recipiente totalmente cheio com água, aferiu-se 510 gramas. Ao se pesar o recipiente
cheio com ⁄3 gramas de água, aferiu-se 235 gramas. O valor de é igual a
A) 412,5
B) 421
C) 430,5
D) 435
E) 440,5
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18ª QUESTÃO. Carlos encontrou um livro que estava danificado. A primeira página do livro estava
numerada com o número 281 e a última página estava numerada com um número com os mesmos
algarismos do número da primeira página, mas em uma ordem diferente. As páginas do livro estavam
numeradas consecutivamente, ou seja, a primeira página da primeira folha estava numerada com o
número 281, a segunda página da primeira folha estava numerada com o número 282, a primeira
página da segunda folha estava numerada com o número 283, a segunda página da segunda folha
estava numerada com o número 284, e assim por diante. O número de folhas que ainda constavam no
livro era igual a
A) 198
B) 266
C) 301
D) 312
E) 322

19ª QUESTÃO. Em um grupo de 500 pessoas,
•
•
•
•

100 pessoas não gostam do artista A, nem do artista B e nem do artista C,
120 pessoas gostam do artista A,
150 pessoas gostam do artista B,
70 pessoas gostam do artista A e do artista B.

No grupo, o total de pessoas que gostam do artista C, mas não gostam do artista A e nem do artista B,
é igual a
A) 160
B) 170
C) 180
D) 190
E) 200

20ª QUESTÃO. Considere as seguintes afirmações:
•
•
•
•

Todos os médicos são inteligentes.
Alguns jornalistas são desonestos.
Alguns advogados são médicos.
Todas as pessoas desonestas não são inteligentes.

A partir dessas afirmações, é CORRETO afirmar, que
A) alguns advogados são honestos.
B) alguns médicos são desonestos.
C) alguns jornalistas não são advogados.
D) todos os advogados são inteligentes.
E) todas as pessoas não inteligentes são desonestas.
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INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES
21ª QUESTÃO. Segundo Capron & Johnson (2004), em “Introdução à Informática”, os componentes
básicos de hardware de um computador são:
A) o gabinete, o monitor, o teclado e o mouse.
B) o servidor, as estações de trabalho e a rede.
C) a placa-mãe,
mãe, as portas de entrada e de saída e os discos rígidos.
D) o processador e os dispositivos de entrada, de saída e de armazenamento.
E) os circuitos eletrônicos, a BIOS,
BIOS o sistema operacional e os aplicativos.
22ª QUESTÃO. Um componente de software bastante utilizado em computadores é o banco de dados,
que consiste em uma coleção de dados relacionados
relacionados entre si. Um Sistema Gerenciador de Banco de
Dados (SGBD) fornece um ambiente adequado para a manipulação, a visualização, a recuperação e o
armazenamento de dados. NÃO é um SGBD:
A) Microsoft SQL Server.
B) SQuirreL.
C) MySQL.
D) PostgreSQL.
E) Microsoft Access.

bserve a figura a seguir:
23ª QUESTÃO. Observe

A figura acima reproduz, de forma ampliada, um conjunto de controles que compõe a Barra de Tarefas
do Windows 10, aqui numerados de 1 a 5. Esses controles representam, respectivamente:
A) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - nível de energia, 3 - conexão de rede, 4 - volume, 5 - idioma do
teclado.
B) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - nível de energia, 3 - configurações de tela, 4 - volume, 5 - idioma do
editor de texto.
C) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - nível de energia, 3 - configurações de tela,
ela, 4 - conexão de rede, 5 idioma do teclado.
D) 1 - listar aplicativos abertos, 2 - brilho do monitor, 3 - conexão de rede, 4 - volume, 5 - idioma do
editor de texto.
E) 1 - listar aplicativos abertos, 2 - brilho do monitor, 3 - configurações de tela, 4 - conexão de rede, 5 idioma do teclado.
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24ª QUESTÃO. O Ubuntu Linux 16.04.2 LTS possui um navegador de arquivos chamado Nautilus.
Considere que esse navegador de arquivos esteja exibindo o conteúdo da pasta pessoal do usuário e
que, nessa pasta, exista um arquivo chamado Documento. Uma forma de fazer com que esse se torne
um arquivo oculto é
A) clicar com o botão direito sobre o arquivo, selecionar Propriedades e marcar a opção Oculto.
B) acessar o menu de aplicativo Editar e selecionar o item Ocultar arquivo.
C) abrir uma janela do terminal e utilizar o comando hide Documento.
D) clicar com o botão direito sobre o arquivo e selecionar Ocultar arquivo.
E) renomeá-lo, inserindo um ponto antes de seu nome: .Documento.

25ª QUESTÃO. No Microsoft Word 2013, os elementos copiados ficam na Área de Transferência.
Considere as afirmativas a seguir sobre a Área de Transferência:
I.

Ao se selecionar parte de um documento do Microsoft Word 2013 e se utilizar a função “Copiar”
(Ctrl+C), a informação copiada fica guardada na Área de Transferência.

II.

A Área de Transferência pode guardar várias informações copiadas, e não apenas a última
delas, há, porém, um limite máximo de informações que podem ser guardadas.

III.

A Área de Transferência armazena apenas informações copiadas de documentos do Microsoft
Word 2013. Utilizar a função “Copiar” (Ctrl+C) em outros aplicativos não armazena nessa área
nenhuma informação.

IV.

A fim de exibir a Área de Transferência e ver os conjuntos de informações nela armazenados,
utiliza-se o botão iniciador de caixa de diálogo, localizado no canto inferior direito do grupo “Área
de Transferência” na guia “PÁGINA INICIAL”.

V.

A fim de se transferir informações armazenadas na Área de Transferência para um arquivo de
texto, deve-se, apenas, clicar a informação a ser transferida, no painel de tarefas “Área de
Transferência”.

É CORRETO o que se afirma em:
A) I, III, IV e V, apenas.
B) I, II, III e IV, apenas.
C) I, II, IV e V, apenas.
D) I, II, III e V, apenas.
E) I, II, III, IV e V.
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES
26ª QUESTÃO. De acordo com o Estatuto da UFES, essa universidade
A) não poderá ser beneficiária de pessoa física, nem dessa receber herança.
B) pode ser beneficiária de doações feitas por pessoas físicas que não pertençam à sua comunidade
acadêmica.
C) somente poderá receber valores pecuniários advindos de entidades públicas, em caso de convênio
com essas entidades.
D) somente poderá receber valores pecuniários advindos de entidades privadas, em caso de convênio
com essas entidades.
E) não pode celebrar convênios com entidades privadas classificadas como de fins lucrativos.

27ª QUESTÃO. Sobre as unidades que compõem a estrutura da UFES, é CORRETO afirmar:
A) Todos os órgãos, à exceção da Reitoria, dos Centros de Ensino e dos Departamentos de Ensino,
estão vinculados a pelo menos uma Pró-Reitoria.
B) O Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) compõe a UFES formalmente, mas tem
independência administrativa e não se subordina à Administração Central da Universidade.
C) Os Centros de Ensino dividem-se em subunidades denominadas Departamentos, cujos chefes
serão, automaticamente, membros do Conselho Departamental desse Centro.
D) A Prefeitura Universitária é um órgão suplementar da UFES, subordinado à Pró-Reitoria de
Administração.
E) A Biblioteca Central é o único órgão suplementar da UFES subordinado a duas Pró-Reitorias
simultaneamente: a de Graduação (PROGRAD) e a de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).
28ª QUESTÃO. De acordo com o “Regime Disciplinar do Corpo Discente”, previsto no Regimento
Geral da UFES,
A) uma das sanções aplicáveis ao discente infrator é a repreensão, que consiste na publicação de
uma censura, nos quadros de avisos dos Departamentos que ministrem disciplinas em que o aluno
estiver matriculado, também a ele comunicada por escrito.
B) a pena de suspensão implica o afastamento do aluno de todas as atividades universitárias, por um
período não inferior a 30 (trinta) dias, nem superior a 90 (noventa) dias.
C) a advertência verbal pode ser aplicada mesmo em caso de reincidência infracional.
D) a sanção aplicada ao discente é registrada em seu histórico escolar.
E) ao estudante estrangeiro aplica-se somente a sanção de desligamento, independentemente de
reincidência infracional.
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29ª QUESTÃO. Sobre as informações que dizem respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem
do servidor público, de acordo com a Lei nº. 12.527/2011, é CORRETO afirmar:
A) A divulgação dessas informações ou o seu acesso por terceiros poderão ser autorizadas mediante
previsão legal ou consentimento expresso do servidor público a que os dados se referirem.
B) O consentimento expresso do servidor público para divulgação de informações relativas à sua vida
pessoal somente é obrigatório nos casos de prevenção e diagnóstico médico, e para utilização
única e exclusivamente para tratamento médico.
C) A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem do servidor público
poderá ocorrer em caso de processo de apuração de irregularidades no qual o titular das
informações estiver sendo investigado.
D) As informações pessoais terão seu acesso restringido, independentemente de classificação de
sigilo, pelo prazo máximo de dez anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem.
E) O consentimento expresso do servidor público sobre informações relativas à sua vida pessoal,
exclusivamente para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse
público ou geral, depende de sua assinatura em termo de autorização.

30ª QUESTÃO. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal, aprovado pelo Decreto nº. 1.171/1994, analise as afirmativas abaixo:
I.

O servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e
o desonesto.

II.

O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito
desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.

III.

A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o
esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente
significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao
patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma
ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade
que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.

É CORRETO o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES
31ª QUESTÃO. Sobre a classificação de fraturas ósseas de Salter-Harris, é CORRETO afirmar:
A) fraturas Salter-Harris tipo I são lesões compressivas da fise, não visíveis em radiografias, mas
que se tornam evidentes semanas depois, quando a função fisária cessa.
B) fraturas Salter-Harris tipo II ocorrem ao longo da própria fise.
C) fraturas Salter-Harris tipo III percorrem a fise e a epífise e, geralmente, são fraturas
articulares.
D) fraturas Salter-Harris tipo IV são fraturas não articulares e ocorrem na fise e em uma porção
da metáfise.
E) fraturas Salter-Harris tipo V são fraturas articulares que ocorrem na epífise, passando pela
fise e pela metáfise.
32ª QUESTÃO. O sistema utilizado pela AOVET para codificar alfanumericamente a localização,
a morfologia e a gravidade de fraturas de ossos longos facilita a busca de dados
computadorizados relativos a essas fraturas. Com base nesse sistema de codificação, uma fratura
diafisária simples de fêmur é descrita como
A) 1 2 A1
B) 3 3 B1
C) 2 1 A1
D) 1 2 C1
E) 3 2 A1
33ª QUESTÃO. Diversas técnicas têm sido descritas para o tratamento cirúrgico da ruptura do
ligamento cruzado cranial em cães. Uma das técnicas cirúrgicas que utiliza a osteotomia corretiva
para o tratamento da ruptura do ligamento cruzado cranial em cães é denominada
A) sutura da fabela lateral.
B) faixa fascial do túnel ósseo.
C) transposição da cabeça da fíbula.
D) avanço da tuberosidade tibial.
E) imbricação fascial.
34ª QUESTÃO. Sobre a luxação patelar em cães, analise as afirmativas a seguir.
I.

A luxação patelar em cães é classificada em quatro graus distintos, sendo o grau I o mais
brando e o grau IV o mais grave.

II.

A luxação patelar lateral é mais comum em cães de raças pequenas.

III. Na luxação patelar classificada no grau II, podem estar presentes deformidades angulares ou
torção do fêmur leves.
IV. Na luxação patelar de grau IV, a patela permanece luxada cronicamente até que seja
reposicionada manualmente.
É CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) II e III, apenas.
E) III e IV, apenas.
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35ª QUESTÃO. Sobre a técnica cirúrgica de sinfisiodese púbica juvenil em cães, analise as
afirmativas a seguir.
I.

Os filhotes com mais de vinte semanas de vida apresentam maiores chances de responder
positivamente à técnica de sinfisiodese púbica juvenil.

II.

Os riscos da técnica de sinfisiodese púbica juvenil são baixos e essa técnica não elimina a
possibilidade de tratamento cirúrgico adicional, no futuro.

III. A técnica de sinfisiodese púbica juvenil é realizada com o objetivo de alterar o crescimento da
pelve e o grau de ventroversão do acetábulo em cães.
É CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) II e III, apenas.
36ª QUESTÃO. NÃO é uma indicação cirúrgica ordinária para a estabilização de fraturas pélvicas
caninas
A) a diminuição acentuada do canal pélvico.
B) a fratura acetabular.
C) a instabilidade pélvica causada pela fratura de íleo, de ísquio e de púbis.
D) a fratura da asa do ílio.
E) a instabilidade unilateral ou bilateral,
coxofemoral.

principalmente se acompanhada por deslocamento

37ª QUESTÃO. A aplicação de banda de tensão é utilizada em osteossínteses em muitos casos
de fraturas por avulsão. Uma das regiões indicadas para a realização dessa técnica é
A) o côndilo femoral.
B) a tuberosidade tibial.
C) a metáfise do rádio.
D) o acetábulo.
E) a diáfise do úmero.
38ª QUESTÃO. Sobre a técnica de osteossíntese com placas bloqueadas e parafusos de
bloqueio, é INCORRETO afirmar:
A) Os parafusos de bloqueio devem ser inseridos perpendicularmente ao furo da placa, para
rosqueamento adequado.
B) Os parafusos de bloqueio podem ser utilizados de modo monocortical ou bicortical.
C) Caso todos os parafusos de bloqueio sejam utilizados, não há necessidade de conformar
totalmente a placa ao osso.
D) O alinhamento ósseo adequado deve ser feito sempre antes do posicionamento da placa.
E) Nunca se deve usar parafusos bloqueados e sem bloqueio na mesma placa.
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39ª QUESTÃO. Fixadores externos são amplamente utilizados na medicina veterinária. As
posições indicadas para a colocação do fixador externo unilateral (Tipo 1A) em fêmur, tíbia, úmero
e rádio são, respectivamente,
A) medial, lateral, craniolateral, craniomedial.
B) craniolateral, lateral, medial, craniolateral.
C) lateral, medial, craniolateral, craniomedial.
D) lateral, craniolateral, craniolateral, craniomedial.
E) craniomedial, medial, lateral, craniolateral.
40ª QUESTÃO. A estenose pilórica é uma hipertrofia muscular benigna do piloro e pode causar
obstrução do fluxo na saída gástrica. Diversas técnicas cirúrgicas foram descritas para corrigir
esse problema. A técnica cirúrgica mais conservadora, que não permite a exposição da mucosa
pilórica, é denominada
A) piloroplastia em Y-U.
B) piloroplastia de Heineke-Mikulicz.
C) billroth I.
D) piloromiotomia de Fredet-Ramstedt.
E) billroth II.
41ª QUESTÃO. Um filhote de cão da raça labrador retriever, com três meses de idade, foi levado
ao médico veterinário apresentando vômito, hiporexia e apatia há três dias. Ao exame físico, foi
observada dor à palpação abdominal e, em exame de imagem, foram constatados pregueamento
e presença de gás em alças intestinais. Para o caso descrito, a suspeita diagnóstica é de
A) esofagite.
B) gastrite.
C) pancreatite.
D) corpo estranho linear.
E) dilatação vólvulo-gástrica.
42ª QUESTÃO. NÃO é uma condição predisponente ao prolapso retal:
A) endoparasitismo.
B) distocia.
C) cirurgia perineal.
D) piometra aberta.
E) corpo estranho intestinal.
43ª QUESTÃO. A hiperplasia prostática benigna é o distúrbio prostático mais comum em cães. O
tratamento mais indicado para esse distúrbio é
A) a vasectomia.
B) a orquiectomia.
C) a prostatectomia parcial.
D) o uso de anti-inflamatórios não esteroidais.
E) a prostatectomia total.
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44ª QUESTÃO. Correlacione os medicamentos utilizados em protocolos anestésicos em animais
de companhia, apresentados na Coluna I, às suas respectivas classificações, apresentadas na
Coluna II.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Coluna I
Propofol
Midazolam
Dexmedetomidina
Cetamina
Metadona

(
(
(
(
(

Coluna II
) Benzodiazepínico
) Anestésico dissociativo
) Opioide
) Alfa 2 agonista
) Anestésico geral

A sequência numérica CORRETA que preenche os parênteses da Coluna II, de cima para baixo, é
A) 2, 5, 4, 3, 1.
B) 1, 3, 2, 5, 4.
C) 2, 1, 5, 4, 3.
D) 2, 4, 5, 3, 1.
E) 3, 1, 4, 2, 5.
45ª QUESTÃO. O espaço intervertebral mais utilizado para a realização de anestesia epidural
em cães é
A) L4 – L5.
B) L5 – L6.
C) L6 – L7.
D) L7 – S1.
E) Sacrococcígeo.
46ª QUESTÃO. Um felino, macho, de um ano de idade, foi atendido em um hospital veterinário
apresentando apatia, dispneia e intolerância ao exercício após a alimentação. Ao realizar o exame
físico, o médico veterinário observou abafamento dos sons cardíacos à ausculta. O exame
radiográfico demonstrou aumento da silhueta cardíaca, elevação dorsal da traqueia, sobreposição
das margens cardíacas e diafragmáticas e estruturas preenchidas com gás no saco pericárdico.
Para o caso descrito, a suspeita diagnóstica é de
A) hemotórax.
B) neoplasia pulmonar.
C) hérnia peritônio-pericárdica.
D) pneumotórax.
E) cardiomiopatia hipertrófica.
47ª QUESTÃO. Sobre os fios cirúrgicos utilizados na medicina veterinária, é CORRETO afirmar:
A) A poliglactina 910 é um fio sintético absorvível, com absorção completa no período
aproximado de 56 a 70 dias.
B) A polidioxanona é absorvida completamente em um período mais curto que a poliglactina 910.
C) A seda é um fio sintético absorvível de curta duração.
D) O ácido poliglicólico é um fio monofilamentar que perde 65% da sua força tênsil em
aproximadamente 60 dias.
E) O poliéster é um fio absorvível sintético monofilamentar de longo prazo.
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48ª QUESTÃO. Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) são amplamente utilizados para
controle da dor no pós-operatório em animais de companhia. Sobre a utilização desses fármacos,
é CORRETO afirmar:
A) O carprofeno, o firocoxib e a dexametasona são AINES bastante utilizados em cães.
B) A úlcera gastrointestinal é o efeito colateral mais comum dos AINES.
C) A administração de AINES seletivos Cox-2 não oferece risco a fêmeas que estejam em
período reprodutivo.
D) O meloxicam é um AINE seletivo Cox-2 utilizado em cães e gatos na dose de 1 mg/kg a cada
24 horas.
E) A hipovolemia e a insuficiência renal e hepática não são contraindicações para a utilização de
AINES.
49ª QUESTÃO. NÃO é uma técnica cirúrgica utilizada para o tratamento de ectrópio
A) o método de Hotz-Celsus.
B) o método de Kuhnt-Szymanowski modificado.
C) a ressecção em cunha.
D) a correção V-Y.
E) a ressecção de conjuntiva.
50ª QUESTÃO. A localização das lesões medulares é de grande importância para o diagnóstico
e o planejamento de cirurgias espinhais. Animais com postura de Schiff-Sherrington, geralmente,
possuem alterações toracolombares e apresentam
A) paralisia ou plegia de membros torácicos e pélvicos.
B) extensão rígida de membros torácicos e paresia ou plegia de membros pélvicos.
C) extensão rígida de todos os membros.
D) paralisia ou plegia de membros torácicos e extensão rígida de membros pélvicos.
E) extensão rígida dos quatro membros e opstótomo.
51ª QUESTÃO. Sobre a espondilomielopatia cervical caudal, é INCORRETO afirmar:
A) A espondilomielopatia cervical caudal ocorre, geralmente, em cães de raças grandes e
gigantes.
B) A espondilomielopatia cervical caudal afeta, principalmente, os espaços entre os discos C5C6 e C6-C7.
C) A espondilomielopatia cervical caudal é uma combinação entre a má formação e a má
articulação vertebrais e afeta as vértebras cervicais caudais e as estruturas de tecidos moles
associados.
D) A técnica cirúrgica de fenda ventral, isoladamente, apresenta maior taxa de sucesso no
tratamento da espondilomielopatia cervical caudal.
E) A protrusão de disco tipo II e a neoplasia são diagnósticos diferenciais relevantes da
espondilomielopatia cervical caudal.
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52ª QUESTÃO. Em relação à doença do disco intervertebral, é INCORRETO afirmar:
A) Extrusões de Hansen tipo I, geralmente, ocorrem em cães grandes não condrodistróficos.
B) Extrusões de Hansen tipo II, geralmente, causam sinais clínicos de desenvolvimento crônico.
C) Na degeneração condroide, o núcleo pulposo geralmente perde a capacidade de ligação de
água, sofre degradação dos componentes glicosaminoglicanos e, muitas vezes, torna-se
calcificado.
D) A degeneração fibroide envolve o espessamento progressivo do anel fibroso dorsal, que
sobressai dorsalmente no canal durante um período prolongado de tempo.
E) Em extrusões de Hansen tipo I em região toracolombar, a hemilaminectomia é o
procedimento cirúrgico mais comum para descompressão da medula espinhal e remoção do
disco extrusado.
53ª QUESTÃO. Sobre as Regras Gerais para uma Técnica Asséptica, analise as afirmativas a
seguir.
I.

As costas dos membros da equipe cirúrgica não são consideradas estéreis, mesmo que
envoltas pelo capote cirúrgico.

II.

Para proteger a esterilidade das luvas cirúrgicas já calçadas, o membro da equipe cirúrgica
paramentado deve manter suas mãos cruzadas e protegidas sob a região axilar do capote
cirúrgico.

III. Se os membros da equipe cirúrgica optarem por começar a cirurgia sentados, deverão
permanecer sentados até a cirurgia ser completada.
IV. A movimentação de pessoas na sala cirúrgica pode gerar turbulências no fluxo de ar,
resultando em contaminação cruzada.
É CORRETO o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II, apenas.
E) III e IV, apenas.
54ª QUESTÃO. O tratamento primário para higromas de cotovelos não complicados é:
A) a aspiração do conteúdo seroso.
B) a eliminação do trauma repetitivo.
C) a criocirurgia associada ao tratamento com glicocorticoides.
D) a cirurgia para drenagem, curetagem e coaptação de bordas.
E) a terapia comportamental medicamentosa, com uso de diazepam ou de naloxona ou de
fluoxetina.
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55ª QUESTÃO. Sobre a definição de níveis de esterilização e de desinfecção dos artigos e
instrumentais cirúrgicos utilizados pelo médico veterinário, é CORRETO afirmar:
A) Artigos críticos, como o laringoscópio, somente entram em contato com a pele ou com a
mucosa íntegras do paciente, não necessitando de esterilização, apenas de desinfecção.
B) Artigos semicríticos, como o aparelho de anestesia, não entram em contato direto com o
paciente, não necessitando de desinfecção, apenas de limpeza.
C) Artigos não críticos, como as lâminas de bisturis e as agulhas hipodérmicas, são artigos
descartáveis que já vêm esterilizados e embalados, não necessitando de limpeza,
desinfecção ou esterilização.
D) Artigos críticos, como o afastador de Balfour, entram em contato com os tecidos sob a pele ou
mucosa do paciente, necessitando sempre de esterilização.
E) Artigos não críticos, como as sondas uretrais e nasogástricas, entram em contato com a pele
ou com a mucosa não íntegras do paciente, necessitando apenas de desinfecção, porém
recomenda-se também a sua esterilização.
56ª QUESTÃO. Com base no Sistema de Classificação de Feridas estabelecido pelo Conselho
Nacional de Pesquisa Americano, sobre a classificação de feridas e o tratamento recomendado
para elas, é CORRETO afirmar:
A) A ferida limpa-contaminada é uma ferida cirúrgica em que há incisão dos tratos respiratório,
geniturinário ou gastrointestinal, com extravasamento de conteúdo contaminado. O uso de
antibióticos é recomendado por um período mínimo de 7 dias.
B) A ferida limpa é uma ferida cirúrgica traumática, sem invasão dos tratos respiratório,
geniturinário ou gastrointestinal, resultante de cirurgias eletivas nas quais uma pequena
quebra da técnica asséptica é permitida, como na colecistectomia. Não é recomendado o uso
de antibióticos.
C) A ferida limpa é uma ferida cirúrgica não traumática, sem contaminação ou inflamação e sem
invasão dos tratos respiratório, geniturinário ou gastrointestinal, por exemplo, a castração
eletiva. O antibiótico, quando recomendado, deve ser usado apenas de forma profilática e
descontinuada.
D) A ferida limpa-contaminada é uma ferida cirúrgica em que não há incisão dos tratos
respiratório, gastrointestinal ou geniturinário, mas na qual houve uma grave quebra da
assepsia cirúrgica ou a colocação de um dreno em local contaminado. É recomendado o uso
de antibióticos por um período mínimo de 7 dias.
E) A ferida contaminada é uma ferida traumática antiga, com mais de quatro horas de evolução
e com descarga purulenta, tecido desvitalizado ou presença de corpos estranhos, ou é um
procedimento em que há perfuração de trato gastrointestinal, com contaminação fecal. É
recomendado o uso de antibiótico de forma profilática e por um período mínimo de 7 dias.
57ª QUESTÃO. Em comparação ao endoscópio rígido, o endoscópio flexível
A) possibilita mais acesso a áreas mais amplas dos órgãos viscerais.
B) apresenta capacidade de realizar biópsias maiores.
C) requer menor tempo de treinamento.
D) apresenta maior capacidade de remoção de corpos estanhos e, ao mesmo tempo, de
proteção da mucosa.
E) apresenta, geralmente, maior durabilidade.

18

58ª QUESTÃO. Ao receber, no serviço de emergência, um animal apresentando grave dispneia
por suspeita de pneumotórax ou de derrame pleural, o procedimento primordial a ser executado
pelo médico veterinário é
A) toracocentese.
B) radiografia em projeção dorsoventral.
C) radiografia em projeção latero-lateral.
D) anestesia para colocação de dreno torácico.
E) ecocardiografia.
59ª QUESTÃO. De acordo com o Código de Ética do Médico Veterinário, é permitido a esse
profissional
A) indicar ao seu cliente o estabelecimento para a compra ou para a manipulação do
medicamento prescrito.
B) receitar medicamentos que tenham o objetivo de aumentar a capacidade física dos animais.
C) receber desagravo público, quando solicitar ao Conselho Regional de Medicina Veterinária
(CRMV), se ofendido no exercício de sua profissão.
D) assinar contratos de prestação de responsabilidade técnica com a finalidade específica de
regularizar formalmente a empresa obrigada a registro.
E) divulgar em redes sociais os preços e as formas de pagamento de seus serviços.
60ª QUESTÃO. Sobre a conduta do Médico Veterinário, é CORRETO afirmar:
A) O médico veterinário pode divulgar os valores promocionais de seus serviços.
B) O médico veterinário pode receber ou pagar comissão, no intuito de conquistar mais clientes.
C) O médico veterinário deve facilitar o amplo acesso aos prontuários, relatórios e demais
documentos por ele produzidos, os quais são sujeitos ao sigilo profissional.
D) O médico veterinário deve elaborar minucioso laudo informativo e sigiloso ao Conselho
Regional de Medicina Veterinária (CRMV) todas as vezes em que o estabelecimento onde
trabalha como Responsável Técnico se negar e/ou dificultar sua atuação profissional.
E) O médico veterinário deve examinar o paciente sempre antes de emitir a receita ou de efetuar
a venda do medicamento, quando estiver atendendo em estabelecimentos comerciais, casas
agropecuárias ou pet shops.
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