
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

 
 

 
Médico Veterinário – Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – 2019                                                                              Página 1 de 6 

CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.............. 25 questões 

- Legislação .....................................................................................  5 questões 

 

A T E N Ç Ã O 

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a 

prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de inscrição, 

nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao 

fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à 

resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à 

resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente 

desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

BOA PROVA! 
 

 

 

 

 

ÉDICO VETERINÁRIO M 13-1-2019 

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 
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1. Embora existam muitas definições de sustentabilidade, é geralmente aceito que esta envolve 
considerações: 
A.(   )  Somente econômicas. 
B.(   )  Somente sociais. 

C.(   )  Somente sociais e ambientais. 
D.(   )  Econômicas, sociais e ambientais. 

 

2. A brucelose é considerada a zoonose mais importante com ocorrência mundial, principalmente pela FAO, 
OMS e OIE. As bactérias são medianamente sensíveis aos fatores ambientais, entretanto, a resistência 
diminui quando: 
A.(   )  aumentam  a temperatura e a incidência de luz solar direta ou diminui a umidade. 
B.(   )  diminuem a temperatura e a incidência de luz solar direta ou diminui a umidade. 
C.(   )  diminuem a temperatura e a incidência de luz solar direta ou aumenta a umidade. 
D.(   )  aumentam a temperatura e a incidência de luz solar direta ou aumenta a umidade. 

 

3. Os vermes são endoparasitas que prejudicam o desenvolvimento dos animais jovens, principalmente. 
Dentre os principais, podemos dizer que: 
I. Haemonchus sp atinge o abomaso, e a diarreia não é o sinal clínico frequente na hemoncose. 
II. Oesophagostomum sp parasita o intestino delgado com formação de nódulos na mucosa intestinal. 
III. Dictyocaulus viviparus ocorre no pulmão e os vermes adultos habitam a traqueia e os brônquios. 
IV. Trichostrongylus axei e Ostertagia ostertagi estão situados no intestino grosso. 

 

A.(   )  Apenas I, II e IV corretas. 
B.(   )  Apenas II e III corretas. 

C.(   )  Apenas I e III corretas. 
D.(   )  Apenas II e IV corretas. 

 

4. Nas afirmações abaixo, diz-se que: 
I. O vírus da febre aftosa é isolado em grandes quantidades no líquido das vesículas que se formam na 

mucosa da língua e nos tecidos moles em torno dos cascos. 
II. O diagnóstico da raiva é realizado pela presença de Corpúsculos de Negri na região denominada 

Cornos de Amon. 
III. A Papilomatose bovina é uma enfermidade infectocontagiosa crônica, de caráter tumoral benigna, de 

natureza fibroepitelial e origem bacteriana. 
IV. A prevalência da Brucela abortus em materiais coletados de conteúdos gástricos e dos cotilédones 

placentários em fetos bovinos é alta. 
 

Considerando-se as afirmações acima, pode-se dizer que: 
A.(   )  Somente I e II estão corretas. 
B.(   )  Somente IV está correta. 

C.(   )  Somente I e III estão corretas. 
D.(   )  Somente I, II e IV estão corretas. 

 

5. São doenças inter-relacionadas, associadas ao balanço energético negativo e à carência de carboidratos 
precursores de glicose, típicas do peri-parto de vacas de alta produção leiteira, que ocorrem, 
frequentemente, em animais estabulados: 
A.(   )  Esteatose hepática e hipocalcemia. 
B.(   )  Acidose ruminal e hipomagnesemia. 

C.(   )  Paresia puerperal e cetose 
D.(   )  Cetose e esteatose Hepática. 

 

6. Planta tóxica mais importante do grupo das que causam “morte súbita” para bovinos no Brasil, devido a 
sua extensa distribuição, boa palatabilidade, alta toxidez e efeito cumulativo é: 
A.(   )  Samambaia. 
B.(   )  Erva-de-rato. 

C.(   )  Mamona. 
D.(   )  Bem-me-quer e malmequer 

 

7. O aumento da produtividade da pecuária de corte decorre de uma pressão cada vez maior pela eficiência 
dentro do processo produtivo. Dentre os indicadores que mais contribuem para essa situação estão: 
A.(   )  Índices de mortalidade e evolução dos custos de produção. 
B.(   )  Homogeneidade da produtividade e custo operacional efetivo menor. 
C.(   )  Índices de mortalidade ao longo da vida do animal, taxa de prenhez e evolução do manejo. 
D.(   )  Sanidade e instalações. 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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8. Elevada concentração de cálcio na dieta, acima de 1%, pode prejudicar, principalmente, o metabolismo 
de: 
A.(   )  Fósforo, magnésio e zinco. 
B.(   )  Fósforo, potássio e sódio. 

C.(   )  Potássio, zinco e fósforo. 
D.(   )  Potássio, sódio e cobre. 

 

9. São considerados como macroelementos em suplementação mineral para animais: 
A.(   )  Sódio e selênio. 
B.(   )  Iodo e potássio. 

C.(   )  Magnésio e sódio. 
D.(   )  Magnésio e selênio. 

 

10. A rotação de culturas anuais com pastagens, também conhecida como Sistema de Integração Lavoura-
Pecuária (SILP), tem sido indicada como uma das alternativas positivas para a sustentabilidade 
econômica e ecológica dos sistemas de produção agropecuária. Dentre as vantagens da SILP, tem-se: 
I. Aumento de oferta de forragem seca. 
II. Elevação da fertilidade do solo. 

III. Diminuição da matéria orgânica no solo 
IV. Aumento da compactação do solo 

 

A resposta correta encontra-se na alternativa: 
A.(   )  Apenas I, III e IV corretas. 
B.(   )  Apenas I e II estão corretas. 

C.(   )  Apenas I, II e IV estão corretas. 
D.(   )  Apenas II e IV estão corretas. 

 

11. São consideradas enfermidades infecciosas e/ou tóxicas não contagiosas: 
I. Manqueira e edema maligno. 
II. Gangrena gasosa. 

III. Enterotoxemia. 
IV. Carbúnculo hemático. 

 

A resposta correta está na alternativa: 
A.(   )  Apenas a IV está correta. 
B.(   )  Apenas II e III estão corretas. 

C.(   )  Apenas I e III estão corretas. 
D.(   )  Apenas I, II e III estão corretas. 

 

12. Enterotoxemia dos terneiros é causada por Clostridium perfringens. As toxinas produzidas são 
denominadas de enterotoxinas dos tipos A, B, C, D, E. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de 
enterotoxina menos frequente na enterotoxemia dos terneiros. 
A.(   )  Tipo B. 
B.(   )  Tipo C. 

C.(   )  Tipo D. 
D.(   )  Tipo A. 

 

13. Os diagnósticos da Brucelose, baseados em sorologia, são os mais utilizados para a classificação de 
bovinos ou rebanhos como doentes. Os anticorpos produzidos são as imunoglobulinas da classe IgM e 
IgG. Em vista disso, podemos afirmar que: 
A.(   )  moléculas de IgM apresentam maior probabilidade de se ligarem a antígenos estranhos, 

acarretando maior número de reações falso-positivas em testes sorológicos. 
B.(   )  moléculas de IgG apresentam maior probabilidade de se ligarem a antígenos estranhos, 

acarretando maior número de reações falso-positivas em testes sorológicos. 
C.(   )  moléculas de IgM apresentam menor probabilidade de se ligarem a antígenos estranhos, 

acarretando maior número de reações falso-positivas em testes sorológicos. 
D.(   )  testes diagnósticos sorológicos devem primar por detectar preferencialmente as IgMs porque 

elas são mais específicas. 
 

14. As normas do Plano Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) 
preconizam a realização de três testes de tuberculinização intradérmica em bovinos e bubalinos. 
Pergunta-se: 
I. O teste cervical simples é de rotina recomendado para bovinos e bubalinos, a partir dos 3 meses de 

idade. 
II. Teste cervical comparativo é o teste confirmatório utilizado em animais reagentes ao teste cervical 

simples, somente. 
III. O teste cervical comparativo é também recomendado como teste de rotina para criações com 

ocorrência de reações inespecíficas. 
IV. O teste da prega caudal é indicado apenas para bovinos de corte como prova de triagem. 

 
A.(   )  Apenas I e IV estão corretas. 
B.(   )  Apenas I e II estão corretas. 

C.(   )  Apenas III e IV estão corretas. 
D.(   )  Apenas II e IV estão corretas. 
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15. A dessensibilização em testes de tuberculinização significa um período em que, após o teste, um 
animal, mesmo sendo tuberculoso, não apresentará reação alguma se for submetido a um novo teste 
de tuberculinização. Na prática, significa que: 
I. Para realizar novo teste, será preciso aguardar no mínimo 60 dias. 
II. No período de dessensibilização, o animal será considerado, se for feito o teste, como falso-negativo. 
III. Para realizar novo teste, deve-se aguardar um período mínimo de 90 dias. 
IV. No período de dessensibilização este animal será considerado, se for feito o teste, como falso-

positivo. 
 

A.(   )  Apenas I está correta. 
B.(   )  Apenas I e IV estão corretas. 

C.(   )  Apenas III e IV. 
D.(   )  Apenas I e II estão corretas. 

 

16. A forma vegetativa do agente do carbúnculo hemático, quanto a sua resistência: 
I. Não resiste à pasteurização. 
II. Não resiste à fervura. 
III. Sobrevive nos tecidos de putrefação. 
IV. É sensível aos desinfetantes comuns. 

 

A.(   )  Apenas II e IV estão corretas. 
B.(   )  Apenas I, II e IV estão corretas. 

C.(   )  Apenas III está correta. 
D.(   )  Todas estão incorretas. 

 

17. Enfermidade infectocontagiosa aguda, que ocorre após situações de estresse por longas viagens, 
mudanças bruscas de temperatura, nutrição inadequada, é chamada: 
A.(   )  Anaplasmose Bovina. 
B.(   )  Tétano. 

C.(   )  Botulismo. 
D.(   )  Pasteurelose. 

 

18. Agente causador da Mamilite Herpética, enfermidade que possui grande repercussão sanitária em 
rebanhos de bovinos leiteiros: 
A.(   )  Herpesvírus bovino tipo 2. 
B.(   )  Herpesvírus tipo 4. 

C.(   )  Herpesvírus tipo 5. 
D.(   )  Herpesvírus tipo 1. 

 

19. É o teste laboratorial mais amplamente utilizado para o diagnóstico da raiva, sendo recomendado pela 
OMS e OIE, quando realizado em amostras frescas: 
A.(   )  Teste em cultura celular. 
B.(   )  Isolamento viral. 

C.(   )  Teste de inoculação em camundongos. 
D.(   )  Teste da imunofluorescência direta. 

 

20. Para Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) não existe tratamento ou vacina para impedir o 
aparecimento dessa doença. Medidas para prevenir a introdução de casos dessa doença incluem: 
I. Não importar ruminantes e seus produtos de países considerados de risco para EEB. 
II. Não alimentar ruminantes com proteína de origem animal com cama de frango. 
III. Não alimentar ruminantes com resíduos de exploração de suínos. 
IV. Impedir a permanência de carcaças no campo. 

 

A.(   )  Apenas I e II corretas. 
B.(   )  Apenas I e IV corretas. 

C.(   )  Apenas I e III corretas. 
D.(   )  Todas estão corretas. 

 

21. Em se tratando de Cisticercose bovina, pode-se afirmar que: 
I. A participação humana na ocorrência é epidemiologicamente importante. 
II. A doença nos animais é praticamente assintomática. 
III. Os principais órgãos inspecionados em frigoríficos para detecção dos cisticercos são coração, 

masseteres e pulmões. 
IV. É uma zoonose infecciosa, provocada pela presença da forma larvária da Taenia saginata. 

 
A.(   )  Apenas I está correta. 
B.(   )  Apenas IV está correta. 

C.(   )  Apenas I, II e IV estão corretas. 
D.(   )  Apenas I, II e III estão corretas. 
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22. A maximização do consumo de alimentos em equilíbrio às exigências nutricionais dos animais e, 
consequentemente, ao desempenho produtivo é o que se busca na produção animal. Ao aporte de 
nutrientes necessários às exigências dos processos vitais, dá-se o nome de: 
A.(   )  Exigência de ganho de peso. 
B.(   )  Exigência de produção. 

C.(   )  Exigência de mantença. 
D.(   )  Exigência de nutrição. 

 
23. Leia as assertivas e, após, assinale a alternativa correta. 

I. Em leite com alta CCS (Contagem de Células Somáticas), ocorre redução das proteínas sintetizadas 
na glândula mamária, com aumento das proteínas de origem sanguínea (albumina e 
imunoglobulina). 

II. Com a alta CCS, ocorre diminuição na concentração de caseína, com aumento da concentração de 
proteínas séricas no leite. 

III. Com alta CCS, ocorre aumento da concentração de lactose no leite, em parte devido às lesões nas 
células alveolares. 

IV. Com a alta CCS, existe tendência de queda da concentração de gordura no leite. 
 

A.(   )  Apenas II e III corretas. 
B.(   )  Apenas I e IV corretas. 

C.(   )  Apenas I, II e IV corretas. 
D.(   )  Apenas I, III e IV corretas. 

 
24. A criação de terneiros é uma das fases mais importantes em um sistema de produção de leite. Diante 

disso, pode-se afirmar que: 
I. O colostro possui três funções principais, que são imunológica, nutricional e somatogênica. 
II. O colostro diferencia-se do leite não apenas em relação à fração proteína, mas também quanto aos 

sólidos totais, vitaminas e minerais. 
III. Considera-se de especial importância a concentração de vitamina E no colostro, já que a vaca não é 

capaz de transferi-la adequadamente para a terneira via placenta. 
IV. O colostro possui imunoglobulinas e nutrientes, como também outros compostos, como hormônios e 

fatores de crescimento. 
 

A.(   )  Apenas I, II e IV corretas. 
B.(   )  Apenas III está correta. 

C.(   )  Apenas IV está correta. 
D.(   )  Todas estão corretas. 

 
25. Quanto ao comportamento e ao bem-estar animal, pode-se dizer que: 

I. Etologia é o estudo do comportamento animal e que avalia condições de bem-estar animal, além de 
envolver métodos não invasivos e disponibiliza informações não relacionadas a indicadores 
biológicos. 

II. É comum ver bovinos realizando o mesmo comportamento, simultaneamente, isso ocorre devido ao 
fenômeno chamado facilitação social. 

III. Alguns dos pontos críticos para o bem-estar animal na criação de bovinos leiteiros são a saúde do 
aparelho locomotor e do aparelho mamário. 

IV. A restrição no consumo de água tem consequências negativas, tais como aumento no consumo de 
alimentos, diminuição na concentração de urina, termorregulação deficiente, aumento na excreção 
renal de produtos metabólicos. 

 
Marque a alternativa que apresenta a resposta correta. 
A.(   )  Apenas I, II e III estão corretas. 
B.(   )  Apenas II, III e IV estão corretas. 

C.(   )  Apenas I, II e IV estão corretas. 
D.(   )  Todas estão corretas. 
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26. A Lei Orgânica do município de Santo Ângelo, em seu artigo 55, discorre sobre a competência privativa 
da Câmara de Vereadores. Portanto, compete privativamente à Câmara de Vereadores Municipal 
conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para afastamento de seus respectivos cargos, quando a 
ausência exceder ao tempo disposto de forma correta na alternativa: 
A.(   )  Cinco dias 
B.(   )  Dez dias. 

C.(   )  Quinze dias. 
D.(   )  Vinte dias. 

 

27. Com base no artigo 27 da Lei Orgânica do município de Santo Ângelo, o valor da função gratificada ou 
da gratificação de direção de escola, incorporada aos ________anos de exercício, integram o cálculo do 
provento da aposentadoria, perfazendo remuneração. 
A alternativa correta para completar o texto acima está representada na letra: 
A.(   )  três 
B.(   )  quatro 

C.(   )  cinco 
D.(   )  seis 

 

28. A Lei Orgânica do município de Santo Ângelo, em seu artigo 13 e seguintes, cuida, genericamente, 
sobre a questão dos servidores públicos. 
Analise as seguintes premissas, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(   ) A critério do Prefeito, servidores ou grupos de servidores poderão participar no produto de 

arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa. 
(   ) É permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de técnico científico. 
(   ) O Município não responde pelos danos que seus servidores, no exercício de suas funções, venham 

a causar a terceiros. 
(   ) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo, em virtude de concurso público. 
 

Está correta a sequência das letras, de cima para baixo, da alternativa: 
A.(   )  V, V, F, V. 
B.(   )  F, V, F, V. 

C.(   )  F, F, V, F. 
D.(   )  V, F, F, V. 

 

29. O texto do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Santo Ângelo (Lei no 1256, de 5-7-
1990) prevê o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público, verificado em 
processo que não subsistem os motivos determinados na aposentadoria. 
Tal decisão do Poder Público denomina-se: 
A.(   )  Readaptação. 
B.(   )  Reversão. 

C.(   )  Aproveitamento. 
D.(   )  Nomeação. 

 
30. Com base no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Santo Ângelo, considere as 

afirmações abaixo, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) Por quinquênio de ininterrupto exercício, conceder-se-á ao servidor licença-prêmio de três meses, 

com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício. 
(   ) Não será concedida a licença-prêmio ao servidor que no quinquênio tiver sofrido pena de 

suspensão. 
(   ) O pagamento em pecúnia da licença prêmio ou parte dela, segundo o artigo 98, parágrafo 1o, está 

expressamente proibida. 
(   ) A licença-prêmio deverá ser gozada obrigatoriamente de uma só vez e nunca em parcelas, mesmo 

que seja de um mês completo. 
A resposta certa, de acordo com a sequência das letras, está representada na alternativa: 
A.(   )  V, F, V, F. 
B.(   )  F, F, V, V. 

C.(   )  V, V, F, V. 
D.(   )  V, V, F, F, 

 

L egislação 


