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MUNICÍPIO DE CERRO AZUL
EDITAL Nº 001/2016

DATA DA PROVA: 17/07/2016

CARGO:
MÉDICO VETERINÁRIO

(NÍVEL SUPERIOR)
Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 04; Matemática: Questões 05 a 08;

Língua Portuguesa: Questões 09 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. Em novembro de 2015 e em março de 2016, 
duas capitais europeias foram atingidas por 
grandes ataques terroristas. Em ambos os casos, 
o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a 
autoria dos atentados. Quais foram essas cidades, 
respectivamente?
a) Amsterdam e Roma.
b) Berlim e Lisboa.
c) Londres e Madrid.
d) Paris e Bruxelas.
________________________________________

02. Em abril deste ano, o plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou a admissibilidade de processo 
de impeachment contra a então presidente Dilma 
Rousseff (PT). Naquela ocasião, quem assumia a 
função de Presidente da Câmara dos Deputados?
a) Aécio Neves (PSDB)
b) Eduardo Cunha (PMDB)
c) Luis Inácio Lula da Silva (PT)
d) Michel Temer (PMDB)
________________________________________

03. “A rigor, a política dos Estados Unidos funciona 
como um sistema bipartidário. Há outros partidos, 
mas foram poucas as vezes em que um terceiro 
partido chegou perto da vitória”. (TOTA, Antonio 
Pedro. Origens do bipartidarismo: uma tentativa 
de entender as eleições norte-americanas. Novos 
Estudos - CEBRAP, n. 81, 2008). Com base 
nessa afirmação, assinale a alternativa que indica 
corretamente a que partido pertence o atual 
presidente norte-americano, Barack Obama:
a) Partido Aloha Aina do Havaí.
b) Partido Comunista dos Estados Unidos.
c) Partido Democrata.
d) Partido Republicano.
________________________________________

04. Segundo a Constituição do Brasil, o Senado 
Federal compõe-se de representantes dos Estados 
e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
majoritário. Assinale a alternativa que indica o nome 
de um senador atualmente em exercício:
a) Michel Temer (PMDB)
b) Jair Bolsonaro (PSC)
c) Luís Inácia Lula da Silva (PT)
d) Roberto Requião (PMDB)

QUESTÕES 05 A 08 - MATEMÁTICA 

05. Indique qual é o menor número primo de quatro 
algarismos:
a) 1009
b) 1005
c) 1007
d) 1003

06. Calcule log6 3 + log 9. Dados do problema: log 3 
= 0,5 e log 6 = 0,8.
a) 1,6
b) 2,6
c) 1,3
d) 12
________________________________________

07. Carlos comprou um lote em um condomínio 
fechado. Ele tem as seguintes informações: a frente 
mede 140 m, o fundo, 60 m, a distância da frente 
ao fundo é de 30 m, tendo formato de um trapézio . 
Qual é a área do lote?
a) 230 m2

b) 280 m2

c) 3.000 m2

d) 2.100 m2

________________________________________

08. A figura a seguir representa um triângulo 
retângulo. Calcule os valores de b e h. 

 
a) 5
b) 3√3
c) 7
d) 6√5

QUESTÕES 19 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

09. Estamos hoje vivendo numa sociedade em 
que as pessoas se agridem por motivo nenhum. 
Um colega olha diferente e você já tira satisfações. 
Um garçom entrega um prato errado e você vira a 
mesa. Alguém disca seu número por engano e você 
manda longe. Dentro do ônibus, na fila do banco, 
na beira da praia: todo local serve de ringue para 
agressões desmedidas.
Em entrevista, o antropólogo Roberto DaMatta 
afirma que é enganosa a ideia de que não toleramos 
a desigualdade: na verdade, o que não toleramos 
é a igualdade. Cidadãos com os mesmos direitos, 
a mesma liberdade e a mesma importância é uma 
democracia com que não estamos acostumados a 
lidar na prática, só no discurso. No fundo, mantemos 
uma atitude aristocrática que nos impede de 
aguardar a nossa vez e respeitar o espaço só do 
outro.
Porém, em vez de aprofundar essa questão, 
simplesmente botamos tudo na conta do stress. 
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Trabalha-se muito, ganha-se pouco: stress. Vários 
compromissos, pouco tempo para lazer: stress. 
Acorda-se cedo, dorme-se tarde:stress. Sem 
falar no pior dos desaforos: ninguém reparar que 
você existe. Existo, sim, olha aqui: bang! Chá de 
camomila não resolve. Terapia coletiva para todos.
(MEDEIROS, Martha. Superaquecimento. Revista 
O Globo, 13 mar. 2011, p.24 adaptado).

De acordo com as reflexões do texto, analise as 
afirmações abaixo.
I.  As pessoas estão tornando o  mundo um lugar 
mais calmo e tranquilo.
II. Em qualquer lugar é possível acontecer um 
desentendimento entre as pessoas.
III. O stress tem sido a principal desculpa para o 
descontrole emocional das pessoas.
IV. Até mesmo motivos banais são geradores de 
amizades entre as pessoas.

Estão corretas as afirmações:
a) I, II e III apenas.
b) II e III apenas.
c) II, III e IV apenas.
d) I e IV apenas.
________________________________________

10. Assinale a alternativa que traduz de maneira 
adequada, mantendo o sentido do contexto, a 
seguinte expressão: “Chá de camomila não resolve. 
Terapia coletiva para todos.”
a) Chás não são remédios. O tratamento psicológico 
individual é mais eficiente.
b) Tratamentos com ervas são bons. Mas as terapias 
em grupo são melhores.
c) Soluções paliativas e isoladas não resolvem. É 
preciso um tratamento psicológico e em grupo.
d) A camomila não acalma as pessoas. Um 
tratamento coletivo é uma opção não aconselhada.
________________________________________

11. Segundo as regras de acentuação do Novo 
Acordo Ortográfico, qual das palavras abaixo está 
acentuada de forma INCORRETA?
a) psicólogo 
b) heróico
c) Piauí
d) pôde
________________________________________

12. Assinale a alternativa em que o emprego da 
crase está correto:
a) Atendeu à todas as ordens da coordenadora.
b) Depois do almoço voltou à trabalhar.
c) Comprou o material à prazo.
d) O servidor foi à sala da direção rapidamente.

13. “Hoje estamos vivendo numa sociedade (...)”
Assinale a alternativa em que o verbo exige o mesmo 
tipo de complemento que o verbo do excerto acima.
a) O antropólogo afirma que é enganosa a ideia.
b) Acorda-se cedo.
c) Todo local serve de ringue.
d) Botamos tudo na conta do stress.
________________________________________

14. “Dentro do ônibus, na fila do banco, na beira 
da praia: todo local serve de ringue para agressões 
desmedidas.”
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do 
excerto acima.
a) O sinal de dois pontos introduz uma explicação 
da lista apresentada antes dele.
b) Ringue é sujeito do verbo agredir (agressões).
c) Desmedidas é adjetivo de agressões.
d) Ônibus, fila e praia são substantivos.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Acerca das sessões da Câmara de Vereadores 
do município de Cerro Azul, assinale a alternativa 
correta de acordo com a Lei Orgânica Municipal.
a) As Sessões da Câmara Municipal, inclusive as 
solenes, deverão ser realizadas sempre em recinto 
destinado ao seu funcionamento, considerando-se 
nulas as que se realizarem fora dele em qualquer 
situação.
b) As Sessões da Câmara Municipal podem ser 
realizadas em qualquer recinto que comporte 
seu funcionamento, desde que comunicado com 
antecedência mínima de 48 horas.
c) Comprovada a impossibilidade de acesso ao 
recinto ou outra causa que impeça a sua utilização, 
as sessões poderão ser realizadas em outro local, 
por decisão da maioria dos vereadores.
d) As Sessões da Câmara serão públicas, salvo 
deliberação em contrário tomada pela maioria 
absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo 
relevante de preservação de decoro parlamentar.
________________________________________

16. De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Cerro Azul, assinale a única alternativa 
que NÃO é uma forma de provimento para cargos 
públicos.
a) Reversão
b) Readaptação
c) Indicação
d) Aproveitamento
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17. O Município de Cerro Azul, unidade territorial do 
Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito privado 
interno, com autonomia política, administrativa e 
financeira, é organizado por sua Lei Orgânica. À luz 
do que determina o Art. 9º da Lei Orgânica, NÃO se 
enquadra dentre as competências específicas do 
Município de Cerro Azul: 
a) Manter, sob sua responsabilidade exclusiva, os 
programas de educação de ensino fundamental e 
médio. 
b) Promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local e sinalizar as vias públicas urbanas e 
rurais.
c) Elaborar e executar o Plano Diretor como 
instrumento básico da política de desenvolvimento 
e da expansão urbana.
d) Constituir a Guarda Municipal, destinada à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a Lei.
________________________________________

18. Concurso público é o procedimento 
administrativo consubstanciado num processo de 
recrutamento e seleção de natureza competitiva 
e classificatória, aberto ao público, atendidos os 
requisitos estabelecidos em edital específico e na 
legislação aplicável. Após a aprovação, deverá 
ocorrer a:
(a) nomeação em caráter efetivo;
(b) posse;
(c) exercício. 

Conforme Lei Municipal de Cerro Azul nº 03/2002, 
assinale a alternativa que represente a correta 
vinculação desses institutos, com suas respectivas 
definições: 

I- É a aceitação formal, pelo servidor, das atribuições, 
dos deveres e das responsabilidades inerentes ao 
cargo público, com o compromisso de bem servir, 
concretizada com a assinatura do termo.
II- É o ato de investidura do servidor em cargo 
público, quando, em virtude de aprovação em 
concurso público, ingressar no nível e classe iniciais 
de um cargo no grupo ocupacional a que pertence. 
III- É o efetivo desempenho das atribuições do cargo 
público, e completa o processo de investidura.

a) I (a); II (b); e III (c).
b) II (a); I (b); e III (c). 
c) III (a); II (b); I (c).
d) II (a); III (b); I (c).
________________________________________
19. Conforme o Código de Ética da Médicina 
Veterinária, Resolução CFMV nº 722/2002, NÃO é 
vedado ao Médico Veterinário:
a) Receitar, ou atestar de forma ilegível ou assinar 
sem preenchimento prévio receituário, laudos, 
atestados, certificados, guias de trânsito e outros.

b) Divulgar informações sobre assuntos profissionais 
de forma sensacionalista, promocional, de conteúdo 
inverídico, ou sem comprovação científica.
c) Permitir a interferência de pessoas leigas em 
seus trabalhos e julgamentos profissionais.
d) Acordar previamente com o cliente o custo 
provável dos procedimentos propostos e, se 
possível, por escrito. 
________________________________________

20. NÃO estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde – SUS (Lei nº 8080/1990), 
a execução de ações de:
a) Licenciamento Ambiental.
b) Vigilância Epidemiológica.
c) Saúde do Trabalhador.
d) Vigilância Sanitária.
________________________________________

21. Julgue os itens a seguir e assinale os que 
indicam ações da Vigilância Sanitária e/ou 
Ambiental segundo o Código de Saúde do Paraná 
(Lei nº 13331/2001):

I - proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento 
sustentado;
II - saneamento básico;
III - alimentos, água e bebidas para o consumo 
humano;
IV - radiações de qualquer natureza;
V - controle de vetores de interesse da saúde 
pública.

a) Estão corretas somente II, III e V.
b) Estão corretas I, II, III, IV e V.
c) Estão corretas somente III e V.
d) Estão corretas somente I, II, III e V. 
________________________________________

22. Utilizando-se dos conceitos presentes na 
Resolução RDC ANVISA 216, de 15 de setembro 
de 2004, assinale a alternativa correta.
a) Serviço de alimentação: estabelecimento onde 
o alimento é manipulado, preparado, armazenado 
e ou exposto à venda, exclusivamente para ser 
consumido no local.
b) Manual de Boas Práticas: procedimento escrito 
de forma objetiva que estabelece instruções 
seqüenciais para a realização de operações 
rotineiras e específicas na manipulação de 
alimentos.
c) Saneantes: substâncias ou preparações 
destinadas à higienização, desinfecção ou 
desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos 
e/ou públicos, em lugares de uso comum e no 
tratamento de água.
d) Procedimento Operacional Padronizado - POP: 
documento que descreve as operações realizadas 
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pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os 
requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a 
manutenção e higienização das instalações, dos 
equipamentos e dos utensílios, o controle da água 
de abastecimento, o controle integrado de vetores 
e pragas urbanas, a capacitação profissional, o 
controle da higiene e saúde dos manipuladores, 
o manejo de resíduos e o controle e garantia de 
qualidade do alimento preparado.
________________________________________

23. Sobre o Codex Alimentarius, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) O Comitê do Codex Alimentarius no Brasil (CCAB) 
é composto exclusivamente por órgãos públicos.
b) Suas diretrizes referem-se aos aspectos de 
higiene e propriedades nutricionais dos alimentos.
c) É um fórum internacional de normatização 
do comércio de alimentos estabelecido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), por ato 
da Organização para a Agricultura e Alimentação 
(FAO) e Organização Mundial de Saúde (OMS). 
d) As normas Codex abrangem os principais 
alimentos, sejam estes processados, 
semiprocessados ou crus.
________________________________________

24. Utilizando-se de seu conhecimento sobre a 
Raiva e o preconizado pelo Ministério da Saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) O vírus rábico pertence à ordem Mononegavirales, 
família Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus. Possui 
aspecto de um projétil e seu genoma é constituído 
por RNA.
b) O cão ou gato agressor deve ser observado por 
10 dias; se em todo esse período permanecer vivo 
e saudável, não há risco de transmissão do vírus.
c) Morcego de qualquer espécie, micos (sagüi e 
“soin”), macaco, raposa, guaxinim, quati, gambá, 
roedores silvestres, cachorro do mato, felídeos 
selvagens, devem ser classificados como animais de 
risco, mesmo que domiciliados e/ou domesticados.
d) Os morcegos encontrados em local e horário não 
habitual, que não apresentem características da 
raiva furiosa ou paralítica, não serão considerados 
suspeitos.
________________________________________
25. Julgue os conceitos epidemiológicos 
apresentados a seguir e assinale a alternativa 
correta:

I - MORBIDADE: refere-se ao conjunto dos 
indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas 
doenças) num dado intervalo de tempo em uma 
determinada população. 
II - INCIDÊNCIA: é o número de casos novos da 
doença que iniciaram no mesmo local e período.

III - PREVALÊNCIA: é o número total de casos de 
uma doença, existentes num determinado local e 
período. 
IV - TAXA DE ATAQUE: é o coeficiente ou taxa 
de incidência de uma determinada doença para 
um grupo de pessoas expostas ao mesmo risco, 
limitadas a uma área bem definida.

a) Estão corretas somente I, II e III.
b) Estão corretas somente II e IV.
c) Todas estão corretas.
d) Estão corretas somente I, II e IV.
________________________________________

26. Trata-se de uma zoonose importante tanto para 
a saúde pública quanto para a economia, o leite 
e seus derivados não pasteurizados constituem a 
via de transmissão primordial para o homem. Afeta 
profissionais da área de pecuária que lidam com 
animais, como também os funcionários expostos a 
sangue, carcaças e vísceras em abatedouros. Nos 
rebanhos, provocam abortos e podem determinar 
infertilidade. Esta doença infecciosa septicêmica 
trata-se de:
a) Leptospirose
b) Brucelose
c) Erliquiose
d) Febre Aftosa
________________________________________

27. Sobre o uso de substâncias anabolizantes 
hormonais nos rebanhos bovinos, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) É proibida a importação, a produção, a 
comercialização e o uso de substâncias naturais ou 
artificiais, com atividade anabolizantes hormonais, 
para fins de crescimento e ganho de peso em 
bovinos de abate.
b) É facultada a importação, a produção, a 
comercialização e o uso de anabolizantes 
hormonais ou assemelhados, naturais ou 
sintéticos, com atividades estrogênica, androgênica 
e progestagênica, exclusivamente para fins 
terapêuticos, de sincronização do estro, de 
transferência de embriões, de melhoramento 
genético e de pesquisa experimental em medicina 
veterinária.
c) O rebanho de procedência do lote de animais 
em que se comprovou em matadouro o uso de 
substâncias anabolizantes hormonais deverá ser 
investigado e submetido a exames complementares, 
com amostras colhidas para análise laboratorial, e o 
restante do rebanho será liberado para abate sem 
restrições.
d) Os bovinos do lote em que foi comprovada a 
utilização das substâncias anabolizantes hormonais 
de que trata esta Instrução Normativa, serão 
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marcados a ferro candente, no lado esquerdo da 
cara, com a marca oficial, que consiste na letra 
“A”, mantida num círculo de 8 (oito) centímetros de 
diâmetro.
________________________________________

28. A respeito das medidas utilizadas pelo Programa 
Nacional de Prevenção e Controle das Encefalopais 
Espongiformes Transmissíveis, julgue as afirmações 
a seguir e assinale a alternativa correta:

I - A vigilância de todos os bovinos importados 
de países que tiveram casos autóctones para 
Encefalopatia Espongiforme Bovina – EEB.
II - Proibição em todo o território nacional da 
produção, comercialização e a utilização de 
produtos destinados à alimentação de ruminantes 
que contenham em sua composição proteínas e 
gorduras de origem animal.
III – A vacinação de todos os bovinos importados 
de países que tiveram casos autóctones para 
Encefalopatia Espongiforme Bovina – EEB.
IV - A vigilância ativa em bovinos com idade 
superior a 30 (trinta) meses, e que sejam oriundos 
de exploração leiteira ou de sistemas intensivos ou 
semi-intensivos de criação para corte. 

a) I, II, III e IV estão corretas.
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e IV estão corretas.
d) Somente I, II e IV estão corretas.
________________________________________
29. O sistema de Análises de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle – APPCC tem como finalidade 
garantir a segurança dos alimentos da produção ao 
consumidor final. Neste contexto, a identificação 
dos perigos é fase importante para a implementação 
do programa. Analise as alternativas a seguir, e 
assinale a que corretamente apresenta os principais 
perigos microbiológicos em estabelecimentos de 
produtos e subprotudos cárneos:

a) Salmonella sp., Listeria monocytogenes, 
Campylobacter sp., Escherichia col.
b) Campylobacter sp., Escherichia coli, Bacillus 
anthracis, Leptospira sp.
c) Salmonella sp., Listeria monocytogenes, 
Leishmania sp, Bacillus anthracis.
d) Salmonella sp., Leishmania sp. Bacillus anthracis, 
Leptospira sp.
________________________________________

30. Espécies sinantrópicas são aquelas que 
colonizam habitações humanas e seus arredores 
retirando vantagens em matéria de abrigo, acesso 
a alimentos e a água. A população de pombos 
domésticos (Columba Lívia doméstica) é uma 
preocupação existente na maioria das cidades 
brasileiras, entre as zoonoses frequentemente 
associadas a esta espécie, encontram-se:
a) Criptococose e Salmoneloses.
b) Criptosporidiose e Influenza Aviária.
c) Tuberculose e Criptococose.
d) Leptospirose e Histoplasmose.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 18/07/2016.
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