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Concurso Público 

ANTÔNIO PRADO/RS 
 

Médico Veterinário 40 horas 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

20 
10 
30 

Total de questões 60 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

A ciência da procrastinação 
 

A briga do ser humano com prazos é ancestral. 
Em 800 a.C., o poeta grego Hesíodo achou importante 
registrar que não se deve “deixar o trabalho para amanhã 
e depois de amanhã”, e o senador romano Cícero tachou 
de “odiosa” a mania de os políticos deixarem tudo para 
depois. Até hoje é assim. 

Todo mundo (todo mundo mesmo) já 
______________ alguma vez. E estudos mostram que 
20% dos adultos são procrastinadores crônicos – um 
batalhão de 20 milhões de pessoas só no Brasil. A 
procrastinação é “o atraso intencional e frequente no início 
ou no término de uma tarefa que causa desconforto 
subjetivo, como ansiedade ou arrependimento”, de acordo 
com Joseph Ferrari, professor da Universidade DePaul, de 
Chicago. 

A origem dessa conduta está numa batalha 
interna entre duas áreas cerebrais que se desenvolveram 
em momentos distintos da evolução humana. São o córtex 
pré-frontal, que está ligado à consciência e nos ajuda ___ 
pensar no futuro, e o sistema límbico, inconsciente, que só 
quer saber dos prazeres imediatos.  

Emoções e memórias são coordenadas pelo 
sistema límbico, também chamado de cérebro primitivo. 
Ele se desenvolveu privilegiando recompensas de curto 
prazo, como comidas que contêm muita energia – doces e 
gorduras, por exemplo.  

As recompensas imediatas não são só 
importantes. São boas. Cada vez que consumimos algo 
açucarado, uma cascata de dopamina, um dos 
neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, é 
lançada no sistema nervoso. Ao receber esse reforço da 
dopamina, nosso cérebro foi sendo “ensinado” a favorecer 
as recompensas de curto prazo. Ações de longo prazo, 
como estocar comida para o inverno, não _________ 
nenhuma gota de dopamina no cérebro. Por isso são 
chatas – não dão prazer. 

https://super.abril.com.br... - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) procrastinou - a - lançam 
b) procrastinou - a - lança 
c) procrastinou - à - lança 
d) procrastinaram - a - lançam 
e) procrastinaram - à - lança 

2) Considerando-se o texto, analisar a sentença abaixo: 
 

A procrastinação na vida humana é algo recente 
(1ª parte). Não mais que 20% dos adultos no Brasil já 
deixaram alguma tarefa para fazer mais tarde (2ª parte). A 
origem da procrastinação está numa batalha interna entre 
duas áreas cerebrais que se desenvolveram 
simultaneamente (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 
 

3) Conforme o texto, marcar C para as sentenças Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) O sistema límbico tem relação com as emoções e a 
memória. 

(---) O córtex pré-frontal é responsável somente pelo 
prazer.  

(---) Ações de longo prazo não dão prazer.   
 
a) E - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - E - C. 
d) C - E - E. 
e) E - C - E. 
 
 

4) Segundo seu sentido no texto, a palavra “intencional” 
(segundo parágrafo) encontra um sinônimo em: 
 
a) Ocasional. 
b) Proposital. 
c) Essencial. 
d) Involuntário. 
e) Fundamental. 
 
 

5) A sentença “20% dos adultos são procrastinadores 
crônicos” (segundo parágrafo) segue as normas de 
concordância com porcentagens. Considerando-se tais 
normas, analisar os itens abaixo: 
 

I. 99% dos alunos não moram na cidade. 
II. 1% da casa já foi construído. 
III. 25% exige mudanças drásticas. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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6) Quanto à ortografia das palavras sublinhadas, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. Adoro sua compania. 
II. Conheci sua madastra no seu aniversário. 
III. Bazar beneficente destina renda a creche. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

7) Em relação à acentuação gráfica, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Albúm.  
b) Potêncial.  
c) Refém.   
d) Responsábilidade. 
e) Econômia. 
 

8) Em relação à colocação pronominal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Deu-me o que pedi.  
(---) Quem disse-me o valor errado?  
(---) Ele pode-me contar.  
 
a) C - C - E.  
b) E - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
e) E - C - C. 
 

9) Em relação à classificação dos termos da oração 
sublinhados, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Sujeito. 
(2) Predicado. 
 
(---) O dever pertence a todos. 
(---) É importante que ele venha antes do inverno. 
(---) Ela adormeceu. 
 
a) 2 - 1 - 1. 
b) 1 - 2 - 2.   
c) 1 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1. 
e) 1 - 2 - 1. 
 

10) A conjunção sublinhada na sentença “Embora ela 
tenha me deixado, mantenho-me feliz.” pode ser 
substituída, sem alteração de sentido ou incorreção 
gramatical, pela seguinte conjunção: 
 
a) Visto que. 
b) Ainda que. 
c) Caso. 
d) Contanto que. 
e) De maneira que. 
 

11) Assinalar a alternativa em que a flexão da palavra está 
INCORRETA: 
 
a) A lei - as leis. 
b) O açúcar - os açúcares. 
c) A canção - as cançãos. 
d) A raiz - as raízes. 
e) O barril - os barris. 
 

12) Quanto à flexão, marcar C para as sentenças Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O feminino de “cirurgião” é “cirurgiã”. 
(---) O feminino de “leitão” é “leitoa”. 
(---) O feminino de “ladrão” é “ladrona”. 
 
a) C - E - E. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - C - C. 
e) E - C - E. 
 

13) Assinalar a alternativa que apresenta um verbo no 
pretérito: 
 
a) Conforme combinado, comerei depois de todos.  
b) Comeis como um bando de leões. 
c) Espero que ele coma.  
d) Quando ele comer, irei embora. 
e) Eu comia somente uma vez por dia. 
 

14) Com relação à concordância, analisar os itens abaixo: 
 
I. O comprovante segue anexa à documentação. 
II. Ela estava meio estressada. 
III. As moças estavam só. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 



 
 
 

3  www.objetivas.com.br 
 

15) Tendo em vista a concordância, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
________ as informações, a candidata ainda estava 
______ confusa. 
 
a) Dado - meia 
b) Dadas - meio 
c) Dado - meio 
d) Dadas - meia 
e) Dada - meio 
 

16) Em relação às regras de regência, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Antônio aspira a uma viagem por toda a Europa. 
b) A filha assiste à sua mãe doente. 
c) Ela chamou por Paulo. 
d) Ensinamos novas técnicas aos alunos. 
e) Ele visou ao contrato de forma legível. 
 

17) Quanto ao uso da crase, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Falou à toda a turma. 
b) Ele entrou às escondidas.   
c) Temos duas tarefas à fazer.  
d) Não disse nada à você. 
e) O remédio deve ser tomado gota à gota. 
 

18) Quanto ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Ela compreendeu o ________ da demissão. 
________ você me chamou? 
 
a) por que - Por que 
b) porque - Por quê 
c) porquê - Por que 
d) porquê - Porque 
e) por quê - Porque 
 

19) Quanto à pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I. Ela estava cansada, mas, veio mesmo assim.  
II. Minha única irmã, que não tem vergonha, se envolveu 

numa confusão.  
III. Ao comprar carnes, ela sempre congela.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

20) Considerando-se as palavras homônimas sublinhadas, 
marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Espero que eles viagem cedo. 
(---) O fogo está acesso.  
(---) Este é um senário lindo para fotos.   
 
a) E - C - C. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E. 
d) C - E - E. 
e) E - C - E. 
  

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

21) No Word 2010, é possível copiar a formatação de um 
local e aplicá-la a outro utilizando a ferramenta: 
 
a) Efeitos de texto. 
b) Classificar. 
c) Pincel de Formatação. 
d) Limpar Formatação. 
e) Colar. 
 

22) A imagem abaixo apresenta os valores de uma 
planilha de custos: 
 

 
 
Sabendo-se que é necessário adicionar ao final da lista a 
soma dos produtos relacionados, digita-se uma fórmula na 
célula B7. Para que o cálculo seja realizado corretamente, 
uma das opções a se digitar é: 
 
a) =A1:A6 
b) =SOMA(B2:B6) 
c) =(B1:B6) 
d) B2;B6=SOMA 
e) B2+B3+B4+B5+B6 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  4 
 

23) Considerando-se o Word 2010, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
No grupo ______________, da guia ______________, é 
possível selecionar os tamanhos de margem do 
documento inteiro ou da seção atual. 
 
a) Parágrafo - Layout da Página 
b) Estilo - Página Inicial 
c) Parágrafo - Página Inicial 
d) Organizar - Layout da Página 
e) Configurar Página - Layout da Página 
 

24) No Word 2010, por meio do botão “Novo Comentário”, 
representado na figura abaixo, é possível adicionar um 
comentário sobre a seleção. Esta opção está disponível 
no grupo Comentários da guia: 

 
 
 
 
a) Revisão. 
b) Página Inicial. 
c) Exibição. 
d) Layout da Página. 
e) Inserir. 
 

25) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
sobre os códigos maliciosos (malware), analisar os itens 
abaixo: 
 
I. A única forma como os códigos maliciosos podem 

infectar ou comprometer um computador é pela ação 
direta de atacantes que, após invadirem o computador, 
incluem arquivos contendo códigos maliciosos. 

II. Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a 
ter acesso aos dados armazenados no computador e 
podem executar ações em nome dos usuários, de 
acordo com as permissões de cada usuário. 

III. São programas especificamente desenvolvidos para 
executar ações danosas e atividades maliciosas em um 
computador. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens II e III. 
 

26) No PowerPoint 2010, a opção Orientação do Slide 
está disponível no grupo Configurar Página (conforme 
destacado na imagem abaixo). Esse grupo é encontrado 
na guia: 
 

 
 
a) Página Inicial. 
b) Exibição. 
c) Design. 
d) Revisão. 
e) Animações. 

27) No Outlook 2010, por meio da opção 
Acompanhamento, é possível definir um sinalizador para 
lembrar o usuário de acompanhar determinado item 
posteriormente. Essa opção está disponível na guia 
Página Inicial, no grupo Marcas. As mensagens 
sinalizadas para acompanhamento receberão uma 
marcação representada por: 
 

a) 
 

  
b)  

 
  

c)  
 

  

d)  
 

  

e)  
 

 

28) Considerando-se o Mozilla Firefox 61, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1)  
  
(2)  
  
(3)  
 
(---) Adicionar aos Favoritos. 
(---) Salvar no Pocket. 
(---) Ações da Página. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 1 - 2 - 3. 
 
 

29) Em relação aos hardwares, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O sistema operacional Windows é um exemplo de 

hardware.  
(---) O hardware é a parte física de um computador. 
(---) Os dispositivos de armazenamento são capazes de 

armazenar dados para posterior consulta ou uso. 
 
a) E - C - C. 
b) C - E - E. 
c) E - E - E. 
d) C - C - C. 
e) E - C - E. 
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30) Considerando-se o Painel de Controle do Windows 8, 
é possível verificar o status da rede, alterar as 
configurações e definir as preferências para compartilhar 
arquivos e impressoras utilizando a opção:  
 

a) 
 

  

b) 
 

  

c) 
 

  

d) 
 

  

e) 
 

 
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 

ESPECÍFICOS 
 

Conhecimentos Gerais 
  
31) Considerando-se que preservação e conservação 
ambiental possuem diferenças nos significados e 
objetivos,  numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Preservação ambiental. 
(2) Conservação ambiental. 
 
(---) Permite a presença do homem na natureza, porém, 

de maneira harmônica. 
(---) É a proteção sem a intervenção humana. 
(---) É a proteção com uso racional da natureza, por meio 

do manejo sustentável. 
(---) Significa a natureza intocável, sem a presença do 

homem e sem considerar o valor utilitário e econômico 
que ela possa ter.  

 
a) 2 - 1 - 2 - 1. 
b) 1 - 1 - 2 - 2. 
c) 2 - 2 - 1 - 1. 
d) 1 - 2 - 1 - 2. 
e) 1 - 1 - 1 - 2. 
  

 

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
32) Em conformidade com a Constituição Federal, quando 
resguardada a soberania nacional, o regime democrático, 
o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa 
humana e observados certos preceitos, pode-se afirmar 
que: 
 
a) A criação e a fusão dos partidos políticos serão livres, 

mas a extinção dependerá de permissão do Poder 
Executivo. 

b) A criação e a fusão dos partidos políticos dependerão 
da permissão do Poder Executivo, mas a extinção será 
livre. 

c) A criação, a fusão e a extinção dos partidos políticos 
dependerão da permissão do Poder Executivo. 

d) A criação, a fusão e a extinção dos partidos políticos 
serão livres. 

e) A criação e a extinção dos partidos políticos 
dependerão da permissão do Poder Executivo. 

 

33) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Cabe ao Município definir uma política de saúde e de 

saneamento básico desvinculada dos programas da 
União e do Estado, com o objetivo de preservar a 
saúde individual e coletiva. 

II. Os recursos repassados pelo Estado e destinados à 
saúde poderão ser utilizados em outras áreas. 

III. Compete ao Município, concorrentemente com a União 
ou o Estado, ou supletivamente a eles, zelar pela 
saúde. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens I e III. 
 

34) Segundo a Lei Municipal nº 2.109/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, em relação 
à nomeação, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) É o ato de investidura em cargo público e será feita 

em comissão, quando se tratar de cargo que, em 
virtude de lei, assim deva ser provido. 

(---) É a única forma de provimento dos cargos públicos. 
(---) Quando em caráter efetivo, obedecerá à ordem de 

classificação obtida pelos candidatos no concurso 
público. 

 
a) E - C - C. 
b) C - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
e) E - E - E. 
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35) Segundo a Lei Municipal nº 2.109/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, no que se 
refere ao tempo de serviço, analisar a sentença abaixo: 
 
A apuração do tempo de serviço será feita em dias. O 
número de dias será convertido em anos, considerados de 
360 dias (1ª parte). Para efeito de disponibilidade não será 
computado o tempo de serviço público federal, estadual 
ou municipal (2ª parte). É permitida a contagem 
acumulada de tempo de serviço simultâneo (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

36) Segundo a Lei Municipal nº 2.109/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, são 
penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor após 
procedimento administrativo em que lhe seja assegurado 
o direito de defesa: 
 
I. Advertência. 
II. Suspensão. 
III. Readaptação. 
IV. Cassação de aposentadoria ou da disponibilidade. 
V. Destituição de cargo ou função de confiança. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, III e IV. 
b) Somente os itens II, III e V. 
c) Somente os itens I, II, III e IV. 
d) Somente os itens I, II, IV e V. 
e) Todos os itens. 
 

37) Em conformidade com o Decreto nº 9.013/2017, em 
relação ao âmbito de atuação, analisar a sentença abaixo: 
 
A inspeção e a fiscalização de estabelecimentos de 
produtos de origem animal que realizem o comércio 
interestadual ou internacional, de que trata este Decreto, 
são de competência do Departamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal - DIPOA e do Serviço de 
Inspeção Federal - SIF, vinculado ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (1ª parte). A 
inspeção e a fiscalização do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento se estendem às casas 
atacadistas que recebem e armazenam produtos de 
origem animal, em caráter supletivo às atividades de 
fiscalização sanitária local e têm por objetivo reinspecionar 
produtos de origem animal procedentes do comércio 
interestadual ou internacional (2ª parte). A inspeção e a 
fiscalização industrial e sanitária em estabelecimentos de 
produtos de origem animal que realizem comércio 
municipal e intermunicipal serão regidas por este Decreto, 
quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não 
dispuserem de legislação própria (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

38) De acordo com o Decreto nº 9.013/2017, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Apenas os estabelecimentos de produtos de origem 
animal que funcionem sob o _______________________ 
podem realizar comércio internacional. 
 
a) Serviço de Inspeção Estadual 
b) Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal 
c) Serviço de Inspeção Federal 
d) Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 

Vegetal 
e) Serviço de Inspeção Municipal 
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39) Com base no Decreto nº 9.013/2017, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A execução da inspeção e da fiscalização pelo 

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal isenta o estabelecimento de qualquer outra 
fiscalização industrial ou sanitária federal, estadual ou 
municipal, para produtos de origem animal. 

(---) A inspeção e a fiscalização de que trata este Decreto 
não serão realizadas nos estabelecimentos que 
produzam e recebam ovos e seus derivados para 
distribuição ou industrialização. 

(---) O sistema que identifica, avalia e controla perigos que 
são significativos para a inocuidade dos produtos de 
origem animal é denominado de Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - C. 
d) C - E - C. 
e) E - C - E. 
 

40) De acordo com o Decreto nº 9.013/2017, a inspeção e 
a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem 
animal abrangem, entre outros, os seguintes 
procedimentos: 
 
I. Verificação das condições higiênico-sanitárias das 

instalações, dos equipamentos e do funcionamento dos 
estabelecimentos. 

II. Verificação dos programas de autocontrole dos 
estabelecimentos. 

III. Verificação da rotulagem e dos processos tecnológicos 
dos produtos de origem animal quanto ao atendimento 
da legislação específica. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

41) De acordo com o Decreto nº 9.013/2017, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Desinfecção. 
(2) Limpeza. 
(3) Sanitização. 
 
(---) Remoção física de resíduos orgânicos, inorgânicos ou 

de outro material indesejável das superfícies das 
instalações, dos equipamentos e dos utensílios. 

(---) Procedimento que consiste na eliminação de agentes 
infecciosos por meio de tratamentos físicos ou 
agentes químicos. 

(---) Aplicação de agentes químicos aprovados pelo órgão 
regulador da saúde ou de métodos físicos nas 
superfícies das instalações, dos equipamentos e dos 
utensílios, com vistas a assegurar nível de higiene 
microbiologicamente aceitável. 

 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 3 - 2 - 1. 
e) 2 - 3 - 1. 
 

42)  Em conformidade com o Decreto nº 9.013/2017, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A inspeção federal será instalada em caráter ________ 
nos estabelecimentos de carnes e derivados que abatem 
as diferentes espécies de açougue e de caça. No caso de 
répteis e anfíbios, a inspeção e a fiscalização serão 
realizadas em caráter _________ apenas durante as 
operações de abate. 
 
a) periódico - periódico  
b) permanente - permanente 
c) periódico - permanente 
d) permanente - periódico  
e) recorrente - facultativo 
 

43) Com base na Resolução do CFMV nº 1.000/2012, a 
eutanásia pode ser indicada em algumas situações, como, 
por exemplo, quando: 
 
I. O bem-estar do animal estiver comprometido de forma 

irreversível, sendo um meio de eliminar a dor ou o 
sofrimento dos animais, os quais não podem ser 
controlados por meio de analgésicos, de sedativos ou 
de outros tratamentos. 

II. O animal não constituir ameaça à saúde pública. 
III. O animal constituir risco à fauna nativa ou ao meio 

ambiente. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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44) Segundo a Resolução do CFMV nº 1.000/2012, são 
alguns princípios básicos norteadores dos métodos de 
eutanásia, EXCETO: 
 
a) Ausência ou redução máxima do medo e da ansiedade. 
b) Baixo grau de respeito aos animais. 
c) Segurança e irreversibilidade. 
d) Ausência ou mínimo impacto ambiental. 
e) Ausência ou redução máxima de impactos emocional e 

psicológico negativos no operador e nos observadores. 
 

45) Com base na Resolução do CFMV nº 850/2006, o 
Médico Veterinário, ao prescrever conduta fisioterápica, 
deve observar alguns aspectos, como, por exemplo: 
 
I. A técnica recomendada para a espécie que está sendo 

submetida ao tratamento, avaliando as causas 
envolvidas no transtorno. 

II. Biomecânica do animal. 
III. Respostas fisiológicas dos animais frente a diferentes 

estímulos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

46) Segundo o Código de Ética Profissional, são algumas 
vedações feitas ao Médico Veterinário: 
 
I. Prescrever medicamentos sem registro no órgão 

competente, salvo quando se tratar de manipulação. 
II. Afastar-se de suas atividades profissionais sem deixar 

outro colega para substituí-lo em atividades essenciais 
e/ou exclusivas que exijam a presença do médico 
veterinário, as quais causem riscos diretos ou indiretos 
à saúde animal ou humana. 

III. Receitar, ou atestar de forma ilegível ou assinar sem 
preenchimento prévio receituário, laudos, atestados, 
certificados, guias de trânsito e outros. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

47) Com base no Manual de Zoonoses, sobre a febre 
amarela, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O agente causador é um vírus amarílico. 
(---) Na forma urbana da doença, o homem constitui-se no 

único hospedeiro. 
(---) Na febre amarela silvestre, o vírus circula entre os 

macacos que, no período de viremia, ao serem 
picados pelos mosquitos silvestres, repassam-lhe o 
vírus. 

 
a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - C. 
 

48) De acordo com o Manual de Zoonoses, Brucella suis 
NÃO está relacionada a: 
 
a) Suídeos. 
b) Roedores. 
c) Bovinos. 
d) Lebres. 
e) Renas. 
 

49) Com base no Manual de Zoonoses, sobre a brucelose, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A brucelose bovina e bubalina é de notificação 

obrigatória. 
II. A brucelose é uma zoonose que acomete 

primariamente várias espécies de animais domésticos e 
silvestres, podendo infectar o homem. De todas as 
espécies do gênero Brucella, quatro podem transmir-se 
dos animais ao homem, sendo raríssima a transmissão 
entre pessoas. 

III. A brucelose popularmente pode ser conhecida em 
animais como aborto contagioso. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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50) Com base em ANDRADE e considerando-se a 
avaliação da eficiência do procedimento de higienização, 
analisar a sentença abaixo: 
 
A higienização deve ser avaliada periodicamente de forma 
a garantir a produção de alimentos seguros, devendo-se 
adotar medidas corretivas em casos de desvios desses 
procedimentos (1ª parte). Quando um procedimento 
qualquer de higienização, durante o processamento de 
alimentos, não é eficiente ou é falho, o primeiro indício do 
problema pode ser o aumento nos números de 
contaminantes microbianos, o que reforça ainda mais a 
importância da implantação de um programa de 
monitoramento pelas indústrias de alimentos. Por isso, a 
escolha de um método adequado deve estar de acordo 
com a situação específica, considerando-se o tipo de 
alimento processado (2ª parte). Não há uma metodologia 
universal para a avaliação microbiológica na indústria. 
Entretanto, pela combinação de metodologias, é possível 
verificar as condições higiênicas durante o processamento 
dos alimentos. Como em qualquer análise, o sucesso e a 
eficiência do método dependem do conhecimento prévio 
sobre distribuição e adesão bacteriana, sobrevivência e 
recuperação de microrganismos estressados (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 
 

51) De acordo com RIEDEL, sobre a industrialização de 
alimentos e a inspeção de alimentos industrializados, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa CORRETA: 

 
(---) Os balcões abertos de refrigeração destinam-se à 

conservação do ambiente frio e resfriamento dos 
produtos alimentícios.  

(---) Não há inconveniente em colocar alimentos ainda 
quentes no refrigerador, a não ser quando o volume é 
muito grande, de modo a alterar consideravelmente a 
temperatura do ambiente. 

(---) Os ovos devem ser guardados em formas de papelão, 
visto que o papelão é isolante. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) C - E - E. 
e) E - C - C. 
 

52) Quanto à Doença de Chagas, de acordo com Manual 
de Zoonoses, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Os casos suspeitos de Doença de Chagas Aguda são 

de notificação compulsória imediata. 
(---) Na fase aguda, a parasitemia sanguínea torna-se 

aparente entre o 4º e o 40º dia e dura cerca de um 
mês, sendo que no hemograma há tendência à 
leucopenia. 

(---) Mesmo na fase crônica há grandes chances de 
encontrar o flagelado por meio de gota espessa ou 
esfregaço de sangue periférico corado pelo método 
Giemsa. 

 
a) E - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - E. 
e) E - E - E. 
 

53) Conforme JAY, sobre os conservantes de alimentos e 
os respectivos organismos afetados, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª, e após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Ácido propiônico/propionatos. 
(2) Nitrato de sódio. 
(3) Ácido deidroacético. 
 
(---) Clostrídios. 
(---) Insetos. 
(---) Mofos. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 2 - 1. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

54) Sobre a segurança dos alimentos descrita por JAY, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Ponto de controle diz respeito a qualquer etapa 

específica do processamento de um alimento em que a 
perda de controle não gere riscos inaceitáveis à saúde. 

II. A manutenção do pH de um alimento em níveis que 
previnam o crescimento de microrganismos 
patogênicos é um típico ponto crítico de controle.  

III. Na manufatura de bifes de hambúrguer de carne 
bovina, a temperatura é parâmetro crítico do 
recebimento até a moldagem, mas não é parâmetro 
crítico na etapa de cozimento. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
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55) Conforme JAY, sobre as salmoneloses, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa CORRETA: 

 
(---) As salmonelas toleram altas concentrações de sais, 

ou seja, concentração acima de 9%. 
(---) Os sintomas da infecção alimentar por Salmonella 

surgem geralmente em torno de 12 a 14 horas após a 
ingestão dos alimentos contaminados. 

(---) Embora os microrganismos sejam eliminados 
rapidamente do trato intestinal, existem pacientes que 
tornam-se portadores após a cura da doença.  

 
a) E - C - E. 
b) C - E - E. 
c) C - C - C. 
d) E - C - C. 
e) E - E - C. 
 

56) Conforme SPINOSA, GÓRNIAK e BERNARDI, em 
relação aos grupos químicos de anti-helmínticos e seus 
respectivos mecanismos de ação, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Sulfonamidas. 
(2) Pirimidinas. 
(3) Salicilanilidas. 
 
(---) Desacoplador da fosforilação oxidativa. 
(---) Agonista colinérgico. 
(---) Inibição da glicólise. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 2 - 1. 
d) 3 - 2 - 1. 
e) 1 - 2 - 3. 
 

57) Considerando-se os anestésicos descritos por 
SPINOSA, GÓRNIAK e BERNARDI, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O ___________ possui duração de efeito superior àquela 
verificada com o ___________, obtendo-se anestesia de 
60 a 120 minutos de duração após se administrar uma 
dose padrão e sendo, em geral, empregado como agente 
anestésico único. 
 
a) pentobarbital - tiopental 
b) tiopental - pentobarbital 
c) etomidato - tiopental 
d) etomidato - propofol 
e) propofol - tiopental 
 

58) Conforme TIZARD, sobre as drogas e outros agentes 
que afetam o sistema imune, analisar os itens abaixo: 
 
I. Nos equinos e nos bovinos, o número de eosinófilos, 

basófilos e linfócitos circulantes caem abruptamente 
quando se administram costicosteroides. 

II. Os análogos da purina, como a azatioprina, por 
exemplo, são usados como agentes imunoestimulantes. 

III. A ciclofosfamida suprime a função dos macrófagos e, 
portanto, possui efeito anti-inflamatório. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 

59) De acordo com BEER, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A ________________ é uma infecção provocada por um 
herpes-vírus, cujo quadro clínico pode corresponder a 
uma doença das vias respiratórias superiores, a uma 
afecção generalizada febril com sintomas respiratórios. 
 
a) papilomatose bovina 
b) doença das mucosas dos bovinos 
c) rinotraqueíte infecciosa bovina 
d) dermatose nodular dos bovinos 
e) adenopapiloma nasal ovino 
 

60) Sobre os processos reprodutivos na fêmea descritos 
por REECE, analisar os itens abaixo: 
 
I. Em vacas, a ovulação ocorre durante o estro, cerca de 

48 horas após o seu início.  
II. Em geral, considera-se que os animais com capacidade 

de crescimento dos folículos quase sempre são 
capazes de liberar hormônio luteinizante em resposta 
ao estímulo estrogênico. 

III. A duração média do ciclo estral em ovelhas é de 17 
dias, sendo que esta espécie é poliéstrica estacional. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
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