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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 60 (sessenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

MÉDICO VETERINÁRIO
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Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.                          

 

Há um jeito mais divertido de parecer mais confiante no trabalho 
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Algumas pessoas na___em com o dom de saber usar o humor a seu favor, já outras 

precisam aprender a dominar essa técnica. Um profissional que queira desenvolver ou 

aperfei___oar habilidades de comunicação deve investir em técnicas para crescer na carreira e 

parecer mais confiante no trabalho. 

José Luiz Martins, humorista e um dos criadores da Empório da Palestra, que oferece um 

curso sobre como usar o humor como ferramenta profissional, afirma que ser bem-humorado vai 

muito além de saber fazer piada. “Uma pessoa bem-humorada passa segurança, tranquilidade e 

você tem a impressão de que a pessoa sabe o que está fazendo”, diz.  

Não existe um manual com regras de quando e como contar piadas para quebrar o gelo 

em uma reunião, por exemplo. Para Regis Folco, humorista e também criador da Empório da 

Palestra, trata-se muito mais de ter habilidade de analisar o contexto, escolher o momento 

apropriado e fazer comentários relevantes sem ser invasivo. 

Melhore o ambiente de trabalho e solucione problemas 

Um ambiente de trabalho em que o mau humor domina interfere negativamente nas 

relações interpessoais. O local fica com uma energia pesada, as pessoas ficam com medo de 

sugerir ideias, pois temem que as reações piorem ainda mais o cenário.  

“O humor é muito mais que humor entretenimento. Ele ajuda você a questionar 

procedimentos e atitudes. Além de trazer mais leveza para o ambiente de trabalho, tira o medo 

de lidar com certas situações e desmistifica problemas. Faz com que você encare os problemas 

do tamanho que eles são”, afirma Martins. 

Para ele, ser bem-humorado no trabalho estimula a interação entre a equipe e incentiva 

as pessoas a traçarem melhores estratégias. É encarar tudo de forma racional e, ao mesmo 

tempo, com positividade. 

Demonstre confiança e passe segurança 

Em 2009, Dick Costolo twittou a seguinte frase na noite anterior a assumir o cargo de 

COO: “First full day as Twitter COO tomorrow. Task #1: undermine CEO, consolidate power.”. Em 

tradução literal: “Primeiro dia inteiro como COO do Twitter amanhã. Tarefa # 1: enfraquecer o 

CEO, consolidar o poder.” As respostas foram positivas, ele assumiu o cargo e um ano depois 

realmente se tornou o CEO do Twitter.  

Assumir um novo cargo pode ser estressante para os integrantes da equipe e cabe ao 

novo líder quebrar o gelo. Costolo fez isso de uma forma simples usando o bom humor. O mais 

importante, nesses momentos, é não deixar de ser autêntico. “Não tem nada mais irritante do 

que falsa alegria, é igual a alguém tentar forçar a venda de algo para a gente. Nosso instinto 

humano repulsa certas atitudes”, afirma Martins. 

Conquiste qualquer audiência contando uma piada 

Diferentemente do que a maioria das pessoas acredita, não é preciso ser uma pessoa 

extrovertida para contar piada e fazer o público rir. Existem técnicas para você quebrar o 

protocolo de forma saudável e estratégica, seja em uma palestra ou em uma reunião de 

trabalho. 

“Tem que avaliar bem o contexto do momento. Colocar uma imagem divertida em uma 

apresentação, um gif, ou abrir com uma coisa engraçada que aconteceu com você naquela 

manhã, por exemplo, isso é bem-vindo, pois as pessoas gostam de sensações relacionadas ao 

bom humor. Cria simpatia, aproxima e você conquista mais a audiência”, explica Folco. 

Afinal, você quer que o público preste atenção no material que você preparou e absorva 

tudo que você tenha a oferecer. Para evitar situações constran___edoras, ele ressalta que 

aquelas piadas de humor pesado, agressivo e ácido devem ser deixadas de lado. Humor no 

ambiente de trabalho deve ser mais leve e inclusivo. 

(Camila Lam – Revista Exame – 25/07/2019 – Disponível em: https://exame.abril.com.br/ – adaptação) 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto no texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. De acordo com o texto, o bom humor no trabalho faz com que as pessoas sejam vistas como 

capacitadas a realizar suas tarefas. 

II. Segundo o texto, a arte de ser bem-humorado pode ser aprendida, não sendo, necessariamente, 

algo inato. 

III. Para o autor, o mau humor, algumas vezes, é necessário para criar uma atmosfera de respeito e 

seriedade. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma contribuição positiva do emprego do 

humor no ambiente de trabalho. 
 

A) Traz leveza ao ambiente. 

B) Ajuda a questionar procedimentos e atitudes. 

C) Faz com que a racionalidade seja substituída pela leveza. 

D) Tira o medo e desmistifica problemas. 

E) Estimula a integração. 
 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma estratégia para o emprego do humor 

de forma efetiva. 
 

A) Ser extrovertido. 

B) Colocar um gif divertido para a audiência. 

C) Contar uma experiência pessoal engraçada. 

D) Mostrar uma imagem divertida para a audiência. 

E) Analisar bem o contexto. 
 

 

QUESTÃO 04 – Considerando a correta ortografia dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das linhas 01, 03 e 45. 
 

A) ss – ss – g 

B) sc – ss – g 

C) ss – ç – j 

D) sc – ç – j 

E) sc – ç – g 
 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que NÃO poderia substituir corretamente o vocábulo 

“contexto” (l. 11) por trazer prejuízo às relações semânticas originais do texto. Despreze alterações 

de gênero do vocábulo. 
 

A) Circunstância. 

B) Conjunto. 

C) Cenário. 

D) Ambiente. 

E) Conjuntura. 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa na qual tenha sido empregado o recurso da linguagem 

figurada. 
 

A) “você tem a impressão de que a pessoa sabe o que está fazendo” (l. 08). 

B) “Não existe um manual com regras” (l. 09). 

C) “como contar piadas para quebrar o gelo” (l. 09). 

D) “ele assumiu o cargo” (l. 28). 

E) “é não deixar de ser autêntico” (l. 32). 
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QUESTÃO 07 – Nas linhas 15 e 16, tem-se o trecho “O local fica com uma energia pesada, as 

pessoas ficam com medo de sugerir ideias, pois temem que as reações piorem ainda mais o 

cenário.” A correta transposição do trecho para o pretérito imperfeito resultaria na alteração das 

formas verbais sublinhadas para: 

 

A) ficou – ficaram – temeram – pioraram. 

B) ficara – ficaram – temeram – pioravam. 

C) ficaria – ficariam – temeriam – piorariam. 

D) ficava – ficavam – temiam – piorassem. 

E) ficará – ficarão – temerão – piorarão. 

 

 

QUESTÃO 08 – Na linha 37, o vocábulo “para” (segunda ocorrência) expressa o sentido de 

____________ e poderia ser substituído por _________, desde que ___________ as alterações 

necessárias no período. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) causa – porquanto – se fizessem 

B) causa – para onde – não se fizessem 

C) causa – para que – se fizessem 

D) finalidade – para que – não se fizessem 

E) finalidade – para que – se fizessem 

 

 

QUESTÃO 09 – Na linha 33, temos o emprego do pronome “alguém”. Assinale a alternativa que 

apresenta sua correta classificação. 

 

A) Indefinido. 

B) Pessoal. 

C) Demonstrativo. 

D) Relativo. 

E) Possessivo. 

 

 

QUESTÃO 10 – Na linha 37, temos o emprego da palavra “público”. Analise as seguintes assertivas 

a respeito dessa palavra: 

 

I. No contexto em que está inserida, a palavra foi emprega como adjetivo. 

II. Caso omitíssemos o acento gráfico, a palavra resultante seria uma forma verbal existente em 

Língua Portuguesa. 

III. Trata-se de palavra paroxítona e trissílaba. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 11 – Na linha 30, temos o seguinte trecho: “Assumir um novo cargo pode ser 

estressante para os integrantes da equipe.” Assinale a alternativa que classifica corretamente a 

função sintática da oração sublinhada. 

 

A) Sujeito. 

B) Adjunto Adnominal. 

C) Adjunto Adverbial. 

D) Complemento Nominal. 

E) Objeto Indireto. 
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QUESTÃO 12 – Assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, em relação às afirmações que se fazem a 

respeito do seguinte período retirado do texto: 
 

“Diferentemente do que a maioria das pessoas acredita, não é preciso ser uma pessoa extrovertida 

para contar piada e fazer o público rir.”  
 

(  ) O período é composto por seis orações. 

(  ) Temos nesse período uma oração coordenada aditiva. 

(  ) Temos nesse período duas orações subordinadas adverbiais finais. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F. 

B) V – V – V. 

C) V – F – F. 

D) F – V – F. 

E) F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa na qual há a ocorrência de predicado nominal: 
 

A) “deve investir em técnicas” (l. 03). 

B) “Uma pessoa bem-humorada passa segurança” (l. 07). 

C) “Não existe um manual com regras” (l. 09). 

D) “trata-se muito mais de ter habilidade de analisar o contexto” (l. 11). 

E) “O humor é muito mais que humor entretenimento” (l. 17). 
 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa em que o trecho “Um ambiente de trabalho em que o mau 

humor domina” (l. 14) tenha sido corretamente reescrito na voz passiva, sem alteração do sentido 

original do texto. 
 

A) Um ambiente de trabalho domina-se pelo mau humor. 

B) O mau humor se domina num ambiente de trabalho. 

C) Um ambiente de trabalho que é dominado pelo mau humor. 

D) Um mau humor que é dominado pelo ambiente de trabalho. 

E) Um ambiente de trabalho que foi dominado pelo mau humor. 
 

 

QUESTÃO 15 – No trecho “Humor no ambiente de trabalho deve ser mais leve e inclusivo.” (l. 46-

47), caso substituíssemos a palavra “humor” por “piadas”, quantas outras alterações deveriam ser 

obrigatoriamente feitas para que se mantivessem as corretas relações de concordância no período? 
 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
 

 

QUESTÃO 16 – Analise as assertivas a seguir a respeito do emprego dos sinais de pontuação no 

texto e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Nas linhas 17-20, o emprego das aspas deve-se à marcação da fala direta de alguém. 

(  ) Nas linhas 22-23, o emprego da dupla vírgula deve-se à separação de orações coordenadas. 

(  ) Na linha 27, o emprego dos dois pontos (segunda ocorrência) deve-se à introdução da fala de 

uma pessoa. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – V. 

B) F – V – F. 

C) F – V – V. 

D) V – F – F. 

E) V – V – V. 
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QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja a ocorrência de pronome relativo. 

 

A) “Um profissional que queira desenvolver” (l. 02). 

B)  “que oferece um curso sobre como usar o humor” (l. 05-06). 

C) “em que o mau humor domina” (l. 14). 

D) “que aconteceu com você naquela manhã” (l. 41-42). 

E) “que o público preste atenção no material” (l. 44). 

 

 

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja a ocorrência de dígrafo. 

 

A) Criatura. 

B) Dinheiro. 

C) Doente. 

D) Passagem. 

E) Exceção. 

 

 

QUESTÃO 19 – No trecho: “Faz (1) com que você (2) encare os problemas (3) do tamanho (4) que 

eles são (5)” (l. 19-20), qual termo exerce função de sujeito? 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 20 – Considerando as relações de coesão na construção textual, analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. Na linha 15, a palavra “local” retoma a palavra “ambiente de trabalho”, sendo empregada como 

sinônimo a fim de evitar a repetição de vocábulos. 

II. Na linha 16, o sujeito da forma verbal “temem” é “ideias”, também na linha 16. 

III. Na linha 20, o pronome pessoal “eles” tem como referente a palavra “problemas”, na linha 19. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

QUESTÃO 21 – Conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Santa Rosa, o Prefeito deverá 

solicitar licença à Câmara de Vereadores, sob pena de extinção de seu mandato, nos casos de:  

 

I. Afastamento do Município, em qualquer prazo.  

II. Afastamento do território nacional, em qualquer prazo.  

III. Tratamento de saúde por um período superior a 15 dias, por doença devidamente comprovada.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III.  

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 22 – No que se refere à prestação de contas do Município sobre a gestão financeira de 

cada exercício, conforme disposto na Lei Orgânica, considere as assertivas abaixo: 
 

I. A prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara de 

Vereadores até o dia 31 de abril do ano seguinte.  

II. As contas do Município ficarão à disposição de qualquer contribuinte, a partir da sua remessa à 

Câmara Municipal de Vereadores, pelo prazo de um ano, para exame e apreciação, podendo ser 

questionada a legitimidade de qualquer despesa.  

III. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado.  

IV. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 

prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas III e IV.  

D) Apenas I, II e III.  

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 23 – John Lennon foi eleito vereador no Município de Santa Rosa nas últimas eleições. 

Sabendo que ele é servidor público municipal e considerando o disposto na Lei Orgânica, considere 

as assertivas abaixo: 
 

I. Havendo compatibilidade de horário, o Vereador John Lennon perceberá a remuneração do cargo 

e a inerente ao mandato da vereança. 

II. No exercício de sua competência, o Vereador John Lennon terá asseguradas todas as garantias 

constitucionalmente previstas.  

III. Por já ser servidor público antes de assumir o mandato da vereança, o Vereador John Lennon 

poderá fixar residência fora do Município. 

IV. O Vereador John Lennon deverá optar entre a remuneração do cargo efetivo ou a da vereança se 

não houver compatibilidade de horários entre dos dois. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas III e IV.  

D) Apenas I, II e IV.  

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 24 – Conforme a Lei Orgânica de Santa Rosa, pertence ao Município, em relação às 

receitas repartidas:  
 

I. 50% do produto da arrecadação de impostos do estado sobre a propriedade de veículos 

automotores licenciados em seu território. 

II. 50% do produto da arrecadação do imposto do estado sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de 

comunicação – ICMS. 

III. 50% por cento do produto da arrecadação de impostos da União sobre a propriedade territorial 

rural, relativamente aos imóveis nele situados. 

IV. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza 

incidente, na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias e pelas 

fundações que instituir ou mantiver. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e IV.  

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, III e IV.  

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 25 – Shakira, servidora pública do Município de Santa Rosa, precisou solicitar licença do 

seu cargo para realização de tratamento de saúde. Conforme disposto no Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos, a ela poderá ser concedida essa licença, considerando os seguintes critérios: 

 

I. Atestados médicos até 05 dias de licença estão dispensados da perícia da junta médica oficial e 

da Classificação Internacional de Doenças – CID. 

II. Para licença até 15 dias, Shakira será submetida à inspeção feita por médico do serviço oficial do 

próprio município e, se for prazo superior, por junta médica oficial. 

III. Shakira, quando licenciada para tratamento de saúde, não poderá dedicar-se a qualquer outra 

atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III.  

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 26 – De acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, considere as assertivas abaixo, 

assinalando S, se sim, ou N, se não, quanto às situações em que o Presidente da Câmara de 

Vereadores vota. 

 

(  ) Eleição de cargos para a Mesa Diretora.  

(  ) Quando houver empate.  

(  ) Quando for exigido o quorum de 2/3.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) S – S – S. 

B) S – S – N. 

C) S – N – N.  

D) N – N – N. 

E) N – S – S. 

 

 

QUESTÃO 27 – Ray Charles, servidor público do Município de Santa Rosa há mais de 8 anos, 

precisou solicitar à administração licença do seu cargo para tratar de assuntos particulares. 

Conforme disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos, a ele poderá ser concedida essa 

licença, considerando o que segue: 

 

I. Esse tipo de licença não dará direito à remuneração. 

II. O prazo máximo dessa licença é de 2 anos consecutivos. 

III. Não se concederá nova licença a Ray Charles antes de decorridos 2 anos do término ou da 

interrupção da anterior. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III.  

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 28 – Freddie Mercury, servidor público do Município de Santa Rosa há mais de 7 anos, 

sendo filho único e cuidador de sua mãe, precisou solicitar à administração licença por motivo de 

doença em pessoa da família, visto que ela estava muito debilitada. A licença foi deferida, tendo em 

vista que a assistência direta de Freddie era indispensável e não poderia ser prestada 

simultaneamente com o exercício do cargo, fato que foi apurado pela Administração Municipal. 

Nesse contexto, de acordo com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos, em relação a 

esse tipo de licença e ao pagamento da remuneração de Freddie Mercury, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A licença será concedida sem prejuízo da remuneração até um mês sem interrupção. 

B) Quando exceder 30 dias de afastamento, haverá desconto de 1/3 (um terço). 

C) Quando exceder 60 dias de afastamento, haverá desconto de 2/3 (dois terços). 

D) Não haverá remuneração quando exceder 180 (cento e oitenta) dias de afastamento. 

E) Será concedida licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração, até o 

máximo de 3 anos (1.095 dias). 

 

 

QUESTÃO 29 – Referente ao direito a férias e quanto a sua duração, conforme disposto no Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa, considere as assertivas abaixo e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) Após cada período de 12 meses de vigência da relação entre o município e o servidor, o servidor 

terá direito a férias na proporção de 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais 

de 5 dias. 

(  ) Não serão consideradas faltas ao serviço as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, 

nos quais o servidor continua com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse. 

(  ) Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, tiver gozado licença para 

tratamento de saúde, por acidente em serviço ou por motivo de doença em pessoa da família, por 

qualquer prazo. 

(  ) Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, tiver gozado licença para 

tratar de interesses particulares por qualquer prazo. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – F – V – F. 

D) V – V – F – V. 

E) V – V – V – F. 

 

 

QUESTÃO 30 – De acordo com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rosa, no que se refere à Licença-Prêmio, fica interrompido o período aquisitivo para fins de 

concessão ao servidor que se afastar do cargo em virtude de licença: 

 

I. Para atividade política. 

II. Saúde. 

III. Por motivo de doença em pessoa da família, com remuneração. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III.  

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Ornitose é uma importante zoonose bacteriana de origem aviária, causada pelo 

microrganismo identificado como: 

 

A) Salmonella pullorum. 

B) Chlamydophila psittaci. 

C) Salmonella gallinarum. 

D) Mycoplasma gallisepticum. 

E) Escherichia coli. 

 

 

QUESTÃO 32 – A leptospirose é uma das mais importantes enfermidades bacterianas de ocorrência 

mundial, que assume grande importância como problema econômico e de saúde pública devido ao 

seu caráter zoonótico. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Essa doença faz parte do Programa Nacional de Sanidade Suídea do MAPA. 

II. Nas granjas de reprodutores suínos livres da doença, é obrigatória a realização semestral de 

uroculturas para comprovação da ausência do agente nesses animais. 

III. As leptospiras são coradas por métodos que empregam a prata e também por microscopia de 

campo escuro. 

IV. O agente desenvolve-se em ambientes com grande umidade e pH neutro ou tendendo à 

alcalinidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) Apenas I, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 33 – A análise epidemiológica da leishmaniose visceral e tegumentar indica que essa 

zoonose é causada por um ____________ transmitido pela picada de um ___________ do gênero 

_________. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) protozoário – flebotomíneo – Lutzomya  

B) vírus – flebotomíneo – Culex  

C) esporo bacteriano – mosquito – Aedes  

D) fungo – aracnídeo – Sarcoptes  

E) prion – mosquito – Anopheles  

 

 

QUESTÃO 34 – A Colite Espiroquetal em suínos caracteriza-se por colite moderada acompanhada 

de diarreia mucoide com característica de "cimento fresco". Os suínos acometidos apresentam 

atraso no ganho de peso e desuniformidade de lote. As manifestações clínicas da Colite Espiroquetal 

tendem a ser transitórias e geralmente se resolvem em 7 a 10 dias. A doença não apresenta 

expressiva taxa de mortalidade no rebanho. O agente etiológico dessa doença é: 

 

A) Escherichia coli K88. 

B) Salmonella cholerasuis. 

C) Brachyspira pilosicoli. 

D) Leptospira Pomona. 

E) Coronavírus. 
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QUESTÃO 35 – A região de Santa Rosa destaca-se na produção de suínos e bovinos, sendo a bacia 

leiteira uma das mais expressivas do Rio Grande do Sul. O período seco é bastante crítico para as 

vacas leiteiras, pois nessa fase elas precisam parir e produzir leite de qualidade, na próxima 

lactação. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O período seco de uma vaca leiteira é de aproximadamente 60 dias. 

(  ) O período seco corresponde aos dois últimos meses de gestação da vaca leiteira. 

(  ) Embora não esteja produzindo leite nesse período, o aporte sanguíneo ao úbere segue na 

mesma intensidade. 

(  ) O tratamento com antibióticos de longa duração não é recomendado no início do período seco, 

pois o terneiro, ao mamar, irá ingerir o medicamento. 

(  ) Hipocalcemia e cetose podem ser problemas derivados de inadequada nutrição e manejo 

durante o período seco da vaca leiteira. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V – F.  

B) V – V – F – F – V.  

C) V – V – V – V – V.  

D) F – F – V – F – F.  

E) F – F – F – V – V.  

 

 

QUESTÃO 36 – A pneumonia verminótica, conhecida também como verminose pulmonar ou 

bronquite parasitária, é uma doença que nos bovinos é causada pela infestação de parasitas do 

gênero: 

 

A) Chabertia. 

B) Pneumocystis. 

C) Oesophagostomum. 

D) Dictyocaulus. 

E) Cooperia. 

 

 

QUESTÃO 37 – A fasciolose é uma doença parasitária causada pela Fasciola hepatica, conhecida 

popularmente como “baratinha do fígado” ou “saguaipé”. O parasita, para completar seu ciclo, 

precisa de dois hospedeiros: um intermediário e outro definitivo. A forma larval do parasita se 

desenvolve: 

 

A) No interior de caramujos do gênero Lymnaea. 

B) No interior de caramujos do gênero Biomphalaria. 

C) No intestino de peixes contaminados com larvas de Diphyllobothrium. 

D) No respiráculo das larvas de mosquitos do gênero Culex. 

E) Junto aos flagelos dos miracídeos. 

 

 

QUESTÃO 38 – A presença de nódulos parasitários na mucosa intestinal de bovinos, ovinos e 

suínos é uma lesão característica da verminose causada pelo encistamento das larvas de: 

 

A) Taenia spp. 

B) Echinococcus spp. 

C) Oesophagotomum spp. 

D) Trichuris trichiura. 

E) Ancylostoma duonenale. 
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QUESTÃO 39 – O Brasil ocupa posição de destaque mundial na produtividade de milho. No entanto, 

o milho é altamente vulnerável ao desenvolvimento de fungos toxigênicos. As micotoxinas mais 

encontradas no milho são produzidas principalmente pelas seguintes espécies: Fusarium, Aspergillus 

e Penicillium. O hiperestrogenismo é uma alteração causada pela ingestão de qual das seguintes 

micotoxinas? 
 

A) Aflatoxina B1. 

B) Aflatoxina G1. 

C) Ocratoxina. 

D) Toxina T-2. 

E) Zearalenona. 
 

 

QUESTÃO 40 – O cão de uma família proprietária de uma granja de suínos Large White foi 

encontrado morto. Ao levar o animal para o veterinário, os tutores relataram que no dia anterior o 

cão apresentou alteração de comportamento, salivação e intenso prurido. O veterinário realizou a 

necropsia e coletou material (cérebro) para exames laboratoriais. O resultado foi negativo para raiva, 

e o exame histopatológico revelou presença de encefalite não purulenta e de corpúsculos de inclusão 

intranucleares. O quadro clínico e os resultados dos exames laboratoriais acima descritos permitem 

suspeitar da ocorrência de: 
 

A) Leishmaniose visceral. 

B) Doença de Aujeszky. 

C) Leucoencefalomalácia. 

D) Histoplasmose. 

E) Meningite suína. 
 

 

QUESTÃO 41 – Zoonoses são doenças naturalmente transmitidas dos animais vertebrados para os 

seres humanos e vice-versa. Classifica-se como euzoonose a doença cujo agente necessita de dois 

hospedeiros de espécies animais distintas, sendo que uma delas obrigatoriamente será um: 
 

A) Humano. 

B) Mosquito. 

C) Aracnídeo. 

D) Gastrópode. 

E) Marsupial. 
 

 

QUESTÃO 42 – Tanto nos animais de companhia como nos de produção, a ocorrência de insetos 

adultos ou suas larvas é de importância sanitária e econômica. Dentre esses insetos, berne é o 

nome popular da forma larval de uma mosca identificada como: 
 

A) Oestrus ovis. 

B) Stomoxys calcitrans. 

C) Coenurus cerebralis. 

D) Dermatobia hominis. 

E) Trichobius jobling. 
 

 

QUESTÃO 43 – Os retrovírus possuem uma estrutura complexa e são os únicos vírus reconhecidos 

como diploides por possuírem duas fitas de RNA não complementares, tornando-os mais 

permissíveis à recombinação gênica. A esses vírus são atribuídas doenças extremamente relevantes 

na medicina veterinária mundial, que levam a alterações hematológicas, tumorais, imunológicas e 

neurológicas, afetando, assim, de forma direta e indireta, a produção animal, com enormes 

prejuízos econômicos, incluindo barreiras à importação de animais vivos e produtos de origem 

animal. São exemplos de retroviroses nos animais de interesse médico-veterinário: 
 

A) Peste Suína Africana, Peste Suína Clássica e Diarreia Viral Bovina. 

B) Diarreia Viral Bovina, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina e Raiva. 

C) Raiva, Parvovirose e Cinomose. 

D) Circovirose Suína, Doença das Mucosas e Língua Azul. 

E) Anemia Infecciosa Equina, Leucose Enzoótica Bovina e Maedi-Visna. 
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QUESTÃO 44 – A Tristeza Parasitária dos Bovinos (TPB) é uma doença causada por diferentes 

agentes etiológicos, porém com sinais clínicos e epidemiologia similares: babesiose e anaplasmose. 

No Brasil, a babesiose bovina é causada pela Babesia bovis e Babesia bigemina e a anaplasmose 

pela riquétsia Anaplasma marginale. Em relação à TPB, analise as assertivas a seguir: 
 

I. As duas babesias citadas são protozoários. 

II. O imidocarb é um medicamento eficaz contra as babesias e conta a riquétsia. 

III. Anaplasma marginale pode ser transmitido pela picada de outros insetos hematófagos além do 

carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 

IV. As babesias parasitam os eritrócitos e a riquétsia parasita os linfócitos B e T. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas IV. 

D) Apenas II e III. 

E) Apenas III e IV. 
 

 

QUESTÃO 45 – Em relação à ciência dos alimentos, com ênfase na composição química, 

mecanismo de contração muscular, tecnologia e processamento da carne, analise as afirmações 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Os músculos esquelético e cardíaco são também chamados estriados por apresentarem bandas 

claras e escuras quando observados ao microscópio. O músculo liso não apresenta esse tipo de 

bandeamento característico. 

(  ) A membrana lipoproteica que recobre cada fibra muscular não difere essencialmente das 

membranas plasmáticas de outros tipos celulares, mas recebe o nome de sarcolema. 

(  ) Os filamentos de actina penetram na banda A, na qual se interdigitam com os filamentos de 

miosina, e o grau de penetração dos filamentos de actina na banda A varia com o estado de 

contração muscular. 

(  ) A actomiosina constitui a maior parte das proteínas miofibrilares presentes no músculo em rigor 

mortis. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – F – F. 

B) F – F – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) V – F – V – F. 

E) F – V – F – F. 
 

 

QUESTÃO 46 – A “explosão” do esporângio do fungo Pilobolus está diretamente associada à 

disseminação de qual dos seguintes agentes? 
 

A) Staphylococcus aureus. 

B) Streptococcus uberis. 

C) Dictyocaulus viviparus. 

D) Babesia bigemina. 

E) Anaplasma marginale. 
 

 

QUESTÃO 47 – Quando é realizado o reteste da prova tuberculínica em um bovino, essa segunda 

prova de diagnóstico deve ser executada obedecendo um período mínimo de intervalo de tempo 

entre elas, equivalente a quantos dias? 
 

A) 15. 

B) 30. 

C) 45. 

D) 60. 

E) 305. 
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QUESTÃO 48 – Em relação os casos de listeriose bovina, é correto afirmar que: 

 

A) A silagem pode ser considerada um veículo de transmissão da bactéria. 

B) A bactéria causa lesão no aparelho reprodutor por ser de transmissão venérea. 

C) Os bebedouros, se não forem periodicamente desinfetados, podem albergar a bactéria, 

principalmente nos meses chuvosos. 

D) Os casos de listeriose geralmente estão acompanhados de casos de dermatofilose. 

E) A presença de opacidade ocular bilateral e tremor das orelhas é sinal sugestivo da presença da 

doença no rebanho bovino. 

 

 

QUESTÃO 49 – Entre os agentes infecciosos e parasitários, qual o nome daquele envolvido na 

etiologia da oftalmia periódica em equinos, também conhecida como uveíte recorrente ou cegueira 

da lua, doença que frequentemente aparece meses após a inflamação inicial do trato uveal? 

 

A) Xenopsylla cheopis. 

B) Leptospira spp. 

C) Pseudomonas aeruginosa. 

D) Rhodococcus equi. 

E) Pseudomonas fluorescens. 

 

 

QUESTÃO 50 – A febre do transporte é uma das mais importantes doenças respiratórias dos 

bovinos. Fatores estressantes derivados do próprio transporte do animal, associado à queda de 

imunidade, facilita o aparecimento dessa doença. A doença inicia alguns dias após a chegada dos 

animais no seu local de destino, embora alguns podem estar doentes já na chegada. Essa doença é 

derivada da infecção causada por: 

 

A) Listeria monocytogenes. 

B) Vírus da leucose enzoótica. 

C) Vírus da rinitraqueíte infecciosa. 

D) Mannheimia haemolytica. 

E) Mycobacterium africanum. 

 

 

QUESTÃO 51 – Segundo o Manual Técnico para Controle da Raiva dos Herbívoros (MAPA, 2009), a 

situação atual da raiva dos herbívoros no Brasil pode ser considerada endêmica e em graus 

diferenciados, de acordo com a região. Analise as seguintes assertivas em relação aos principais 

fatores que contribuem para que a raiva no Brasil se dissemine ainda de forma insidiosa e 

preocupante nos herbívoros domésticos: 
 

I. Aumento da oferta de alimento, representado pelo poder aquisitivo da população. 

II. Modificações ambientais, como desmatamento, construção de rodovias e de hidroelétricas, que 

alteraram o ambiente em que os morcegos viviam, obrigando-os a procurar novas áreas e 

outras fontes de alimentação. 

III. Oferta de abrigos artificiais, representados pelas construções, como túneis, cisternas, casas 

abandonadas, bueiros, fornos de carvão desativados e outros. 

IV. Atuação insatisfatória, em alguns estados brasileiros, na execução do Programa Estadual de 

Controle da Raiva dos Herbívoros. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas IV. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) Apenas III e IV. 
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QUESTÃO 52 – Ainda de acordo com o Manual Técnico para Controle da Raiva dos Herbívoros 

(MAPA, 2009), analise as afirmações abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Os herbívoros são hospedeiros acidentais do vírus da raiva, pois, apesar de participarem da 

cadeia epidemiológica da raiva rural, somente contribuem como sentinelas à existência de vírus. 
(  ) Sua participação nesse processo restringe-se ao óbito do animal, não havendo envolvimento no 

processo de transmissão a outras espécies, salvo quando de forma acidental. 

(  ) A raiva nos herbívoros tem baixa ou nula probabilidade de transmissão a outros animais, 

apresentando principalmente a característica paralítica, diferentemente da sintomatologia 

“furiosa”, observada nos casos de raiva em carnívoros. 

(  ) A salivação abundante ocorre pela ação do vírus nos ácinos das glândulas salivares. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – F – V. 

B) F – F – F – F. 

C) F – V – V – V. 

D) V – V – V – V. 

E) V – V – V – F. 
 

 

QUESTÃO 53 – De acordo com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 

Tuberculose Animal (MAPA, 2006), a certificação de propriedades livres dessas doenças obedece aos 

princípios técnicos estabelecidos pela OIE, e sua aplicação foi ajustada à realidade brasileira. A 

adesão ao processo de certificação é voluntária. Nesse sentido, analise as assertivas a seguir: 
 

I. O saneamento das propriedades que entram em processo de certificação deve ser realizado 

testando todos os animais do rebanho e sacrificando os reagentes positivos. 

II. Os testes em todo o rebanho serão repetidos até́ a obtenção de três testes sem um único 

animal reagente positivo, ao longo de um período mínimo de nove meses. 

III. Uma vez terminado o saneamento, a propriedade obtém o certificado de livre dessas doenças, 

cuja manutenção depende do cumprimento de todas as regras e normas sanitárias 

estabelecidas. 

IV. Serão submetidos a testes de diagnóstico para tuberculose todos os animais com idade igual ou 

superior a 6 meses. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 54 – A Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus do 

gênero Flavivírus e possui dois ciclos de transmissão: silvestre e urbano. Essa zoonose apresenta 

sintomatologia e patologia similares entre o homem e os animais suscetíveis. Em relação à Febre 

Amarela, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão 

direta de pessoa a pessoa. 
(  ) A doença tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação 

em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. 

(  ) Os casos que ocorrem no Brasil são de Febre Amarela Silvestre (FAS), ou seja, o vírus é 

transmitido por mosquitos que vivem em áreas de mata. 

(  ) Pelo fato do vírus circular nas matas, ele atinge primeiro os macacos (bugios), que são os 

primatas não humanos mais comuns no RS. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – F – V. 

B) V – V – V – V. 

C) V – F – F – F. 

D) F – F – F – V. 

E) F – V – V – F.  
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QUESTÃO 55 – A brucelose bovina é uma doença causadora de prejuízos econômicos, seja pela 

redução no volume de leite produzido nos casos de mastite brucélica, ou pelos transtornos 

reprodutivos como abortos e infertilidade temporária ou permanente. A vacinação dos animais é a 

melhor forma de prevenção contra essa doença. Em relação às vacinas contra a brucelose bovina, é 

correto afirmar que: 

 

A) A vacina A B 19 é atenuada para fêmeas jovens; pode, entretanto, causar orquite nos machos e 
provocar aborto se administrada durante a gestação. 

B) A vacina B 19 induz a formação de anticorpos, assim como a vacina RB 51. 

C) A B 19 pode infectar o homem e dar origem à doença por ser uma vacina inativada. 

D) Fêmeas vacinadas até os 18 meses de idade com a B 19 serão negativas nas provas sorológicas 

após os 24 meses. 

E) A vacina RB 51 é elaborada com uma amostra lisa de Brucella abortus. 

 

 

QUESTÃO 56 – O vírus do Nilo Ocidental (VNO) é transmitido por meio da picada de mosquitos 

infectados. Os hospedeiros naturais são algumas espécies de aves silvestres, que atuam como 

amplificadoras do vírus (viremia alta e prolongada) e como fonte de infecção para os mosquitos. 

Também pode infectar humanos e, entre os animais domésticos, equinos. O homem e os equídeos 

são considerados hospedeiros acidentais e terminais, uma vez que a viremia se dá por curto período 

de tempo e em níveis insuficientes para infectar mosquitos, encerrando o ciclo de transmissão. O 

vírus ornitofílico, frequentemente envolvido na transmissão da doença, pertence ao gênero: 

 

A) Anopheles sp. 

B) Aedes sp. 

C) Haemagogus sp. 

D) Culex sp. 

E) Sabethes sp. 

 

 

QUESTÃO 57 – A implementação da estocagem do leite cru refrigerado na fonte de produção 

iniciou-se no Brasil na década de 1990, sendo regulamentada pelo Ministério da Agricultura em 2002. 

Essa prática reduz os custos operacionais de produção, incluindo a deterioração do leite por 

atividade acidificante de bactérias mesofílicas. Porém, pode ocasionar problemas tecnológicos 

associados à atividade de enzimas proteolíticas e lipolíticas de bactérias psicrotróficas. Muitas destas 

enzimas são termorresistentes e estão relacionadas às perdas de qualidade e à redução da vida de 

prateleira do leite UHT e de outros produtos lácteos. Dentre as bactérias abaixo, assinale a 

psicotrófica mais frequentemente isolada no leite refrigerado. 

 

A) Staphylococcus spp. 

B) Streptococcus spp. 

C) Nocardia spp. 

D) Actinomyces spp. 

E) Pseudomonas spp. 

 

 

QUESTÃO 58 – A sarna suína é disseminada rapidamente pelo contato direto dos suínos, porém 

pode ser transmitida indiretamente por meio de pessoas, material de limpeza, alimentos, veículos 

de transporte ou instalações contaminadas. Nas granjas, os animais com lesões crônicas constituem 

a principal fonte de infestação por conterem maior número de ácaros. Esse tipo de lesão está 

presente principalmente em fêmeas multíparas e estão localizadas geralmente no interior do canal 

auditivo, entretanto também pode haver lesões hiperceratóticas extensas no corpo e em membros 

anteriores dos animais. Os machos também merecem grande atenção como veiculares, devido ao 

grande contato com as fêmeas. O agente da sarna dos suínos, o ácaro, é classificado como: 

 

A) Haematopinus suis. 

B) Staphylococccus hyicus. 

C) Sarcoptes scabiei var. suis. 

D) Otodectes cynotis. 

E) Demodex folliculorum. 
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QUESTÃO 59 – A qualidade microbiológica do leite cru pode ser avaliada pela prova da redutase. 

Quando essa prova é realizada e seu resultado pode ser observado em aproximadamente 30 

minutos, pela perda da coloração azul, esse fato indica: 

 

A) Temperatura muito elevada empregada na pasteurização do leite. 

B) Elevada carga microbiana no leite cru. 

C) Pasteurização insuficiente. 

D) Leite fervido na propriedade rural. 

E) Mistura de leite pasteurizado com leite cru. 

 

 

QUESTÃO 60 – Pododermatite ou “Foot Rot” dos ovinos é uma doença crônica, necrosante da 

matriz do casco e epiderme interdigital, que, na sua forma virulenta, leva à manqueira, com 

consequente perda de peso do animal, queda na produção de lã e dificuldades reprodutivas em 

carneiros. A doença é o resultado do sinergismo entre agentes infecciosos, tais como: 

 

A) Dichelobacter nodosus e Fusobacterium necrophorum. 

B) Clostridium chauvoei e Bacillus subtilis. 

C) Arcanobacterium pyogenes e Actinobacillus seminis. 

D) Bacteroides melaninogenicus e Bacteroides nodosus. 

E) Clostridium septicum e Dermatophilus congolensis. 

 

 

 


