
Prefeitura de Florianópolis
Concurso Público • Edital 002/2019

  http://florianopolis.fepese.org.br

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

17 de novembro

14h30 às 18h30

50 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 10 questões

1. Leia a tirinha.

https://www.google.com

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.

1. O humor da tirinha reside no fato de a namo-
rada perceber, na fala do namorado, os pro-
blemas gramaticais e não gostar deles.

2. Em sua fala, a namorada faz referência à colo-
cação pronominal.

3. O namorado faz a colocação pronominal 
errada em todas as falas.

4. Para corrigir suas falas, o namorado deveria 
usar a ênclise em todas as falas.

5. Para corrigir a frase: “Nunca deixe-me!” será 
necessário usar a próclise, assim: ”Nunca me 
deixe”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Leia o texto.

[…] a fisionomia de José Maria estava tão transtor-
nada que o padre, também de pé, começou a recuar, 
trêmulo e pálido. “Não, miserável! não! tu não me fugi-
rás!” bradava José Maria, investindo para ele. Tinha os 
olhos esbugalhados, as têmporas latejantes; o padre ia 
recuando… recuando…

Machado de Assis

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ).

( ) As aspas foram usadas para indicar a fala de 
um personagem.

( ) José Maria era o nome do padre que estava 
trêmulo e pálido.

( ) Na frase: “Não, miserável!”, a vírgula foi usada 
para separar um vocativo.

( ) A vírgula antes de “investindo” é optativa.
( ) José Maria estava de pé.
( ) Em “tu não me fugirás”, o emprego do tempo 

verbal indica uma ação certa a acontecer; é, 
pois, o futuro do presente do indicativo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • V • V
b. Check-square V • F • V • F • V • V
c. SQUARE F • V • F • V • F • F
d. SQUARE F • F • V • V • V • V
e. SQUARE F • F • V • F • F • F

3. Apenas uma alternativa apresenta-se com acentua-
ção e ortografia corretas. Assinale-a.

a. SQUARE Houve concenso naquela sessão plenaria.
b. SQUARE Sempre quiz fazer parte da exceção à regra.
c. Check-square A aterrissagem foi tranquila, tanto quanto o voo.
d. SQUARE Que eles viajem bem e que vejam a jibóia tão 

famosa.
e. SQUARE Esses frascos contém substância tóxica, esplen-

didamente acomodada.
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4. Leia o texto.

Ontem levava a domicílio uma encomenda solicitada. 
Estava a dirigir pela estrada quando, a um metro de 
minha vista, observei a sinaleira que estava intermi-
tente. Falei a pessoa que estava comigo no carro: “se 
não estou atenta a sinalização, com certeza, teria 
problemas”.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. No texto há a necessidade de duas crases.
2. O texto está corretamente redigido.
3. O texto dá exemplo de que a crase ocorre 

quando há a junção do artigo “a” e a preposi-
ção “a”.

4. Diante de palavra feminina sempre ocorre 
crase.

5. A pontuação do texto está correta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

5. Escolha a forma verbal (entre parenteses) correta.

 � Se eu (depuser/depor), serás condenado!
 � (Acodimos/Acudimos) o aluno que se 

machucou. 
 � Quando eu (vir/ver) o diretor, falarei com ele.
 � Quando olhei para trás, a água  

(invadira/invadiu) as lojas. 
 � Eu (reavi/reouve) meus pertences.

Assinale a alternativa que indica corretamente as 
formas verbais.

a. Check-square depuser • acudimos • vir • invadira • reouve
b. SQUARE depuser • acodimos • vir • invadira • reouve
c. SQUARE depor • acudimos • ver • invadiu • reouve
d. SQUARE depor • acudimos • ver • invadira • reavi
e. SQUARE depor • acodimos • ver • invadiu • reavi

6. Leia o texto.

Em uma delegacia…

— Quero comunicar o desparecimento de um polvo…

— A polícia só se mobiliza após 24h!

— Foi ontem …

— Alguma briga em casa? Ele já sumiu antes? Apresen-
tava olhos vermelhos, comportamento arredio, notas 
baixas na escola…?

— Por que tanta pergunta?

— Sabe quantos casos de polvos desaparecidos temos 
aqui por dia, meu amigo?

Laerte Laerte

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. O diálogo pode ser considerado irreal consi-
derando uma das falas do delegado.

2. Temos, no texto, nas palavras sublinhadas, 
exemplo da regra geral de concordância 
nominal.

3. Se na porta da delegacia, o senhor encon-
trasse uma placa com os seguintes dizeres: 

“Hoje, entrada é proibida!”, veria uma placa 
corretamente escrita e não entraria.

4. A crase é obrigatória em indicativo de horas, 
como em: Começa a sessão às 24h. Igual uso 
obrigatório tem-se em: “O depoimento está 
marcado para às 24h”.

5. Na frase: “Alguma briga em casa?”, a palavra 
sublinhada não é o verbo “brigar”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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10. Leia o hipotético documento padrão ofício, ende-
reçado ao Presidente da Assembleia Legislativa; nele 
há lacunas que precisam ser preenchidas.

               ,

Apresentamos a                o 
projeto para a ampliação de vagas nesta instituição 
para ser discutido na próxima reunião ordinária dessa 
Casa, conforme sua solicitação. Esperamos que, depois 
de uma crítica discussão, haja a aprovação do que foi 
proposto.

                ,

Zeferino da Silva 
Coordenador de Planejamento Institucional

Assinale a alternativa que apresenta correto preenchi-
mento das lacunas.

a. SQUARE Senhor • Vossa Senhoria • Cordialmente
b. SQUARE Presidente • Vossa Excelência • Cordialmente
c. Check-square Senhor Presidente • Vossa Excelência • 

Respeitosamente
d. SQUARE Senhor Presidente • Vossa Senhoria • 

Atenciosamente
e. SQUARE Caro Senhor • Vossa Excelência • 

Respeitosamente

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e culturais 5 questões

11. Analise o texto abaixo:

A população catarinense estimada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 
2019, indica um número superior a      milhões 
de habitantes, com um crescimento de 1,3 na popula-
ção, puxado especialmente por cidades localizadas  
no              do Estado.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 6,5 • Meio-Oeste
b. Check-square 7 • Litoral Norte
c. SQUARE 7,3 • Planalto Norte
d. SQUARE 8,0 • Vale do Itajaí
e. SQUARE 8,5 • Extremo-Oeste

7. Avalie as frases quanto à regência verbal, e coloque 
( C ) para correta, e ( E ) para errada.

( ) Custo a crer que não virás ao meu aniversário.
( ) Precisei bem o problema e será dada a 

solução.
( ) Pago a divida para o devedor.
( ) A rua que minha amiga mora é um verdadeiro 

jardim.
( ) A aluna cuja atitude louvável me referi, com-

pareceu hoje.
( ) Aviso a quem interessar possa que o paga-

mento sairá hoje.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE C • C • E • E • E • C
b. SQUARE C • E • C • E • C • E
c. SQUARE E • C • C • C • E • E
d. Check-square E • C • C • E • E • C
e. SQUARE E • E • C • C • C • E

8. Sobre o uso dos pronomes, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Esta sua blusa lhe caiu bem.
b. SQUARE Todo o aluno merece atenção.
c. SQUARE Quero falar consigo agora, João!
d. SQUARE Entre eu e você, não haverá discórdias.
e. Check-square Gosto de chocolate quente e sorvete; este no 

verão, aquele no inverno pois aquece até a alma.

9. Assinale a alternativa que está em conformidade 
com a norma culta.

a. SQUARE Vim à festa mas não lhe vi.
b. Check-square Houve muitos problemas naquela reunião.
c. SQUARE O almoço beneficiente foi servido às 12hs em 

ponto.
d. SQUARE Colocaram um impecilho para mim usar a sala 

de reuniões.
e. SQUARE Segue anexo a esta carta todas as fotografias 

solicitadas.
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14. Identifique, na lista de fenômenos históricos 
abaixo, aqueles que envolveram populações do Pla-
nalto ou do Oeste de Santa Catarina.

1. Tropeirismo.
2. Novembrada.
3. Coluna Prestes.
4. Contestado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre conflitos bélicos contemporâneos.

( ) A guerra na Síria se tornou ainda mais violenta 
e complexa com as interferências de países 
como a Rússia, os Estados Unidos, o Irã e a 
Turquia, entre outros.

( ) Com a retirada das tropas estadunidenses do 
Iraque, em 2011, grupos políticos dominados 
por facções xiitas ou sunitas continuam se 
enfrentando.

( ) A Somália sofre uma intervenção das forças 
da União Africana, que pois fim aos conflitos 
que duravam mais de 30 anos e vitimaram 
2 milhões de civis.

( )  Os conflitos entre Israel e Palestina têm se 
limitado a manifestações pacíficas, como 
ocorreu este ano em Gaza, durante a Marcha 
do Retorno.

( ) Na Nigéria, os conflitos que ocorrem desde 
2009, entre cristãos e muçulmanos, envolvem 
também lutas por terras e riquezas naturais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta, de cima para baixo.

a. Check-square V • V • F • F • V
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • V • V
e. SQUARE F • V • V • F • V

12. O Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística 
divulgou, em agosto de 2019, as estimativas das popu-
lações residentes nos 5.570 municípios brasileiros.

Estima-se que o Brasil tenha mais de 210 milhões de 
habitantes e uma taxa de crescimento populacional 
de 0,79% ao ano, apresentando          do 
crescimento quando comparado ao período 2017/2018.  
O mesmo instituto informa que é superior a       
mil pessoas a população estimada do Município de 
Florianópolis, em 2019.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square queda • 500
b. SQUARE equilíbrio • 507
c. SQUARE crescimento • 510
d. SQUARE desaceleração • 512
e. SQUARE estagnação • 550

13. Analise as afirmativas abaixo sobre o Estado de 
Santa Catarina.

1. No passado, seu território foi disputado por 
espanhóis e portugueses.

2. Sua atual área territorial é superior a 
95.730,000 km².

3. As festas de caráter étnico evidenciam as 
influências dos colonizadores europeus.

4. A indústria do turismo é a principal fonte de 
arrecadação das cidades litorâneas como 
Florianópolis e Itajaí.

5. Sua população estimada em 2019 é superior a 
7 milhões de habitantes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.



 Página 7

Prefeitura de Florianópolis • Concurso Público • Edital 002/2019

S30 Médico Veterinário

18. Assinale a alternativa que contém uma opção 
válida na qual conste a exibição da velocidade de 
conexão de uma rede Ethernet WiFi no Windows 10 
Pro em português.

a. SQUARE Através da caixa de diálogo Propriedades do 
Sistema, disponível via Painel de Controle

b. Check-square Através da caixa de diálogo Status de Wi-Fi, 
disponível via Central de Rede e Compartilha-
mento do Painel de Controle

c. SQUARE Através da caixa de diálogo Propriedades do 
adaptador de Rede, disponível via Gerenciador 
de Dispositivos do Painel de Controle

d. SQUARE Através da tela de Propriedades de Rede dispo-
nível via clique com o botão direito do mouse 
sobre o ícone de conexão disponível na área de 
trabalho

e. SQUARE Através da tela de Propriedades de Rede dispo-
nível via clique com o botão direito do mouse 
sobre o ícone de conexão disponível na barra 
de ferramentas do Windows

19. A otimização de unidades do Windows 10 pode 
auxiliar o funcionamento do computador e possibilitar 
uma inicialização mais rápida do Windows.

Assinale a alternativa que indica o utilitário correto 
do Windows 10 Pro em português que possibilita ao 
usuário executar este recurso.

a. SQUARE Painel de Controle  Desfragmentador do Disco
b. SQUARE Ferramentas Administrativas   

Desfragmentador do Disco
c. SQUARE Ferramentas Administrativas   

Central de Manutenção do Windows   
Gerenciar Discos  Otimizar

d. SQUARE Painel de Controle  Sistema  Unidades  
Otimizar

e. Check-square Ferramentas Administrativas   
Desfragmentar e Otimizar Unidades

Noções de Informática 5 questões

16. Qual fórmula permite obter o valor referente ao 
TOTAL do pedido (R$ 124,80) da seguinte planilha do 
MS Excel do Office 365 em português?

Pedido de Compra
Item Custo unitário Quantidade

Lápis R$ 1,40 4
Caneta R$ 3,20 6
Caderno R$ 8,50 3
Grampeador R$ 14,90 5
TOTAL do pedido  R$ 124,80

a. SQUARE SOMA()
b. SQUARE SOMAR()
c. Check-square SOMARPRODUTO()
d. SQUARE SOMA.PRODUTO()
e. SQUARE PRODUTO()

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a criação de 
gráficos do MS Excel do Office 365 em português.

1. Os gráficos podem ser criados somente a 
partir da guia Exibir do MS Excel.

2. Não é possível formatar a borda, adicionando 
por exemplo uma linha sólida, dos gráficos do 
tipo Pizza.

3. Os gráficos de colunas 2D podem ser tanto 
de colunas agrupadas, empilhadas ou 100% 
empilhadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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23. Catorze atletas participam de uma corrida. De 
quantas maneiras diferentes pode ser composto o 
podium com os três primeiros colocados (assuma que 
não é possível empate em nenhuma das três primeiras 
colocações).

a. SQUARE Mais do que 2200
b. Check-square Mais do que 2150 e menos do que 2200
c. SQUARE Mais do que 2100 e menos do que 2150
d. SQUARE Mais do que 2050 e menos do que 2100
e. SQUARE Menos do que 2050

24. Diego possui uma coleção com 5 carros e 4 cami-
nhões miniaturas. De quantos modos ele pode formar 
uma fila com seus veículos miniaturizados, de maneira 
que os carros fiquem juntos (sem caminhões entre os 
carros)?

a. Check-square Mais de 14000
b. SQUARE Mais de 13000 e menos de 14000
c. SQUARE Mais de 12000 e menos de 13000
d. SQUARE Mais de 11000 e menos de 12000
e. SQUARE Menos de 11000

25. Se Ancelmo não é educado, então Maria não é 
malandra e Joana é fiel. Se Joana é fiel, então Afonso é 
bonito. Sabemos que Afonso não é bonito.

Logo, podemos afirmar corretamente que:

a. SQUARE Joana é fiel.
b. SQUARE Maria é malandra.
c. SQUARE Maria não é malandra.
d. SQUARE Ancelmo não é educado.
e. Check-square Ancelmo é educado.

20. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o item do Painel de Controle do Windows 10 Pro em 
português que permite ao usuário acionar o Gerencia-
dor de Dispositivos.

a. Check-square Sistema
b. SQUARE Propriedades
c. SQUARE Configurações
d. SQUARE Programas e Recursos
e. SQUARE Ferramentas de Manutenção

Raciocínio Lógico 5 questões

21. Para numerar as páginas de um livro, iniciando da 
página 1, imprimiu-se 1601 vezes o algarismo 1.

Portanto, o número de páginas que esse livro tem é:

a. SQUARE Maior que 2030.
b. SQUARE Maior que 2020 e menor que 2030.
c. SQUARE Maior que 2010 e menor que 2020.
d. Check-square Maior que 2000 e menor que 2010.
e. SQUARE Menor que 2000.

22. Uma empresa sorteará aleatoriamente 3 viagens 
para seus funcionários, sendo 6 homens e 9 mulheres.

Qual a probabilidade de as 3 pessoas sorteadas serem 
mulheres?

a. SQUARE Maior que 22%
b. SQUARE Maior que 20% e menor que 22%
c. Check-square Maior que 18% e menor que 20%
d. SQUARE Maior que 16% e menor que 18%
e. SQUARE Menor que 16%
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29. O prazo previsto pela Lei Complementar 
no 63/2003 para a conclusão de processo administra-
tivo disciplinar submetido ao rito sumário não exce-
derá a:

a. Check-square 30 dias, admitida a prorrogação por até 15 dias.
b. SQUARE 45 dias, com prorrogação de 30 dias, se 

necessário.
c. SQUARE 60 dias, não admitida a prorrogação.
d. SQUARE 60 dias, admitida a prorrogação por 30 dias.
e. SQUARE 90 dias, com previsão de 60 dias para a 

prorrogação.

30. De acordo com a Lei Complementar no 63/2003, 
considera-se Administração Pública Municipal:

a. SQUARE Cada Entidade onde estiver lotado o servidor.
b. SQUARE Cada Órgão onde estiver lotado o cargo do 

servidor.
c. SQUARE Cada Órgão ou Entidade onde estiver lotado o 

cargo do servidor.
d. Check-square A Administração Pública do Município de 

Florianópolis, abrangendo sua Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional.

e. SQUARE Como sinônimo do Poder Legislativo Municipal.

Conhecimentos Específicos 20 questões

31. Os inúmeros casos de Parvovirose Canina, ocorri-
dos durante os anos de 1978 e 1979, em várias partes 
do mundo, configuraram um evento de Pandemia da 
citada virose.

Assinale a alternativa que define corretamente 
Pandemia.

a. SQUARE Ocorrência episódica e isolada de uma 
enfermidade.

b. SQUARE Ocorrência acima dos valores esperados e atin-
gindo uma única área geográfica.

c. Check-square Ocorrência acima dos valores esperados e atin-
gindo grandes extensões geográficas.

d. SQUARE Ocorrência dentro dos valores esperados e 
atingindo pequenas áreas geográficas.

e. SQUARE Ocorrência abaixo dos valores esperados e 
atingindo grandes áreas geográficas.

Legislação Municipal 5 questões

26. A Lei Complementar no 63/2003 reconhece como 
Entidade:

a. SQUARE As empresas públicas de direito público e da 
Administração Direta.

b. Check-square A autarquia e a fundação pública-pessoas jurí-
dicas de direito público integrantes da Adminis-
tração Indireta do Município.

c. SQUARE A autarquia, pessoa jurídica de direito privado, 
integrante da Administração Direta municipal.

d. SQUARE A fundação, pessoa jurídica de direito pri-
vado, integrante da Administração Direta do 
Município.

e. SQUARE A autarquia e a Sociedade de Economia Mista, 
ambas de direito público, pertencentes à Admi-
nistração Direta.

27. Conforme a Lei Complementar no 63/2003:

a. SQUARE O servidor responde apenas penalmente pela 
execução irregular das suas atribuições.

b. SQUARE O funcionário militar responderá pelas atitudes 
irregulares cometidas apenas no âmbito civil.

c. Check-square O servidor responde civil, penal e adminis-
trativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições.

d. SQUARE O servidor civil responde apenas administra-
tivamente pelo exercício infracional de suas 
funções.

e. SQUARE O funcionário público não responderá por 
irregularidades, uma vez no exercício de suas 
atribuições.

28. Dar-se-á a vacância do cargo público, de acordo 
com a LC no 63/2003, em decorrência de:

a. SQUARE Demissão e aposentadoria, somente.
b. SQUARE Falecimento e exoneração, apenas.
c. SQUARE Falecimento e demissão, somente.
d. SQUARE Aposentadoria e falecimento, apenas.
e. Check-square Exoneração, demissão, aposentadoria e 

falecimento.
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34. Evidências do convívio entre os homens e os 
animais foram achados nas pinturas pré-históricas 
das cavernas de Lascauy (França) e Altamina (Espa-
nha). No transcorrer do desenvolvimento da socie-
dade humana, diferentes espécies tem alternado o 
papel de preferidas ou condenadas junto a nossos 
antepassados.

Diante do exposto, identifique as afirmativas que jus-
tificam corretamente porque é preciso dar atenção às 
doenças que os animais podem transmitir aos homens.

1. O grau de mortalidade delas é muito alto, 
devido ao repasse interespécies.

2. 60% das conhecidas doenças infecciosas 
humanas tem origem em animais.

3. O custo das zoonoses para o sistema público 
de saúde é elevadíssimo, pois resultam sem-
pre em tratamentos cirurgicos.

4. A transmissão de agentes patogênicos atinge 
75% das doenças humanas emergentes.

5. Dados do ministério da saúde apontam qyue 
100% das zoonoses incapacitam o ser humano 
para o trabalho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

35. O Metano é exalado pelos ruminantes (bois, ove-
lhas, búfalos, camelos) por intermédio do “arroto”, res-
piração ou flatulência.

Assinale a alternativa que indica corretamente duas 
ervas que, usadas na alimentação deles, diminuem em 
até 75% a produção desse gás.

a. SQUARE Salsa e aspargo
b. SQUARE Cebola e rabanete
c. Check-square Orégano e tomilho
d. SQUARE Alecrim e cebolinha
e. SQUARE Manjericão e rabanete

32. O protocolo CED, que consiste na Captura (C), 
esterilização (E), e na Devolução (D) dos animais de 
rua aos seus sítios originais, vem sendo adotado, com 
sucesso, em vários países e também já iniciou no Bra-
sil. Trata-se de um método humanitário e eficaz para 
o controle populacional de cães e gatos de rua. Com 
relação aos gatos, cheiros ruins diminuem, pois não há 
mais produção de testosterona e menos marcação de 
território pela urina.

Qual o nome da substância encontrada na urina dos 
gatos que potencializa o odor da mesma?

a. Check-square Fenilina
b. SQUARE Taurina
c. SQUARE Gastrina
d. SQUARE Ácido Ascórbico
e. SQUARE Xantina Monoxidase

33. Enfermidades em uma população, sobremaneira 
doenças transmissíveis, resultam de uma sequência de 
eventos que constituem a Cadeia Epidemiológica. Ela 
é um sistema cíclico pelo qual um agente etiológico é 
eliminado de um hospedeiro, transferido ao ambiente 
e alcança um novo hospedeiro onde reproduz o ciclo.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os 
elementos de uma cadeia epidemiológica.

a. SQUARE Via de eliminação; meio de transmissão; porta 
de entrada

b. SQUARE Meio de transmissão; via de eliminação; porta 
de entrada

c. SQUARE Fonte de infecção; porta de entrada; via de 
eliminação

d. SQUARE Porta de entrada; fonte de infecção; via de 
eliminação

e. Check-square Fonte de infecção; via de eliminação; meio de 
transmissão; porta de entrada
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38. Entre os anos de 1998 e 2003, em São Paulo, 
foi lançado pelo Instituto Pasteur um conjunto de 
manuais técnicos contendo sete volumes, tendo um 
deles o título “Orientação para Projetos de Centros de 
Controle de Zoonoses (CCZ)”.

Constitui-se a primeira publicação nacional sobre o 
tema e visou:

a. SQUARE Apresentar ideias para viabilizar construções 
semelhantes naquele Estado.

b. SQUARE Orientar a construção de prédios com vários 
andares para facilitar a acomodação dos 
animais.

c. SQUARE Aconselhar a instalação dos CCZ em áreas geo-
gráficas determinadas, longe de outras constru-
ções e cercadas de árvores.

d. SQUARE Orientar que em cada município os gestores 
públicos da área da saúde definissem o melhor 
local e tipo de construção.

e. Check-square Ajudar a entender como ações de controle de 
zoonoses deveriam ser implementadas dando 
maior segurança sanitária aos animais e aos 
trabalhadores.

39. Atualmente, Hospitais Veterinários e mesmo Clí-
nicas Veterinárias apresentam um elevado número de 
atendimentos a cães e gatos em função de traumas 
por acidentes de automóvel. Nestes casos, pode haver 
comprometimento das funções fisiológicas, imunoló-
gicas e metabólicas.

No caso específico de uma fratura com perda de san-
gue, acompanhando a evolução clínica do processo 
traumático por intermédio do eritrograma, o que se 
pode esperar ao analisar a série vermelha?

a. Check-square Baixa na série vermelha.
b. SQUARE Normalidade da série vermelha.
c. SQUARE Alteração para mais nos polimorfos nucleares.
d. SQUARE Aumento na série vermelha e baixa na série 

branca.
e. SQUARE Não há correlação entre o trauma e a série ver-

melha pré-existente.

36. A profissão de Médico Veterinário oferece funda-
mentos sólidos nas áreas de Medicina Preventiva e na 
Saúde Pública para trabalhar de forma interdisciplinar 
e ajudar populações humanas no enfrentamento de 
seus desafios. Pode-se citar, por exemplo, a avaliação 
dos riscos à saúde decorrentes da interação entre os 
seres humanos, animais e o meio ambiente. A ampla 
formação básica do Médico Veterinário em ciências 
biomédicas o torna apto para desenvolver outras fun-
ções na saúde pública que são comuns aos médicos e 
outros membros da equipe.

O médico veterinário pode atuar em:

1. Laboratório de saúde pública.
2. Produção e controle de produtos biológicos.
3. Vigilância ambiental, incluindo saneamento 

básico.
4. Epidemiologia em geral, incluindo doen-

ças que não estão diretamente ligadas aos 
animais.

5. Pesquisa de Saúde Pública (Pfuentzenreiter, 
2003).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

37. Assinale a alternativa incorreta em relação à 
importância e aos benefícios que os morcegos trazem  
e/ou podem trazer para os humanos.

a. SQUARE A saliva dos morcegos, devido à sua ação anti-
coagulante, pode ser amplamente empregada 
para o tratamento de doenças vasculares.

b. SQUARE A ecolocalização dos morcegos colabora no 
desenvolvimento dos sonares em submarinos.

c. SQUARE Ajudam no combate a pequenos animais, 
incluindo roedores que causam danos à 
agricultura.

d. Check-square As fezes dos morcegos se constituem em um 
péssimo adubo pela sua composição orgânica.

e. SQUARE Ajudam no controle de insetos, haja vista o fato 
de um morcego insetívoro ingerir mais de 600 
mosquitos por hora.
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42. “A Medicina Veterinária do Coletivo é uma área em 
expansão no Brasil. Envolve a Medicina Preventiva, a 
Saúde Pública, o Controle de Zoonoses, o comporta-
mento e o Bem-Estar Animal, o manejo populacional 
canino e felino, a Bioética, o gerenciamento de recur-
sos humanos, entre outros importantes assuntos rela-
cionados à nossa Profissão.” Em nosso País, conforme 
dados de IBGE de 2013, o número de cães em residên-
cias atingiu a quantidade de 52,2 milhões de indiví-
duos e o de gatos, 22,1 milhões de indivíduos. Hoje, já 
se tem um número maior de cães nos lares brasileiros 
do que crianças de 0 a 14 anos.

Diante desta realidade e pensando na adoção de 
medidas efetivas para o controle populacional dos 
animais, assinale a alternativa que apresenta duas das 
principais causas do problema.

a. SQUARE Procriação planejada para obtenção de lucros 
financeiros e baixo custo de manutenção.

b. SQUARE Procriação regulada de acordo com a procura 
pelas diferentes espécies criadas.

c. Check-square Procriação descontrolada de cães e gatos e 
falta de responsabilidade das pessoas quanto à 
posse, propriedade ou guarda dos seus animais.

d. SQUARE Procriação planejada de cães e gatos e com-
promisso dos tutores quanto à guarda dos seus 
animais.

e. SQUARE Procriação descontrolada em que há mistura 
de diferentes espécies animais, sendo algumas 
com animais de grande porte.

43. Sabemos que o cão é o mais importante transmis-
sor da Raiva e várias outras espécies de animais tam-
bém podem transmiti-la.

Diante desta realidade, qual é a segunda espécie em 
importância, quanto à transmissão da Raiva?

a. SQUARE Lobos
b. SQUARE Gatos
c. SQUARE Raposas
d. SQUARE Pombos
e. Check-square Morcegos

40. Na clínica de animais de companhia, não raro 
encontramos quadros de insuficiência hepática crô-
nica, pois exames físicos com observação de mucosas 
ictéricas, abdome pendural e histórico de vômitos fre-
quentes direcionam o raciocínio para esta patologia.

Diante de um quadro assim, a avaliação de enzimas  
hepáticas é essencial, pois             
pode presumir injúria hepática.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE sua variação
b. Check-square seu aumento
c. SQUARE sua diminuição
d. SQUARE sua estagnação
e. SQUARE sua normalidade

41. No último século, pelo menos cerca de quatorze 
doenças infecciosas e parasitárias emergiram ou 
reemergiram. Citamos por exemplo, Ebola, Dengue, 
Chikungunya, Zika, Febre Amarela, Tuberculose, 
SARS, Sarampo, Varíola, HIV/AIDS, Gripes (influenza 
Humana, aviária ou suína) e Parasitoses (tripanosso-
míases). Pando (PANDO et al, 2008) entende que uma 
das explicações mais prováveis para a ocorrência 
recente de novas doenças é a expansão da população 
humana.

Assinale a alternativa que indica corretamente uma 
outra ação global que favoreceu a emergência de 
doenças zoonóticas.

a. SQUARE Repatriação de indivíduos condenados pela lei 
em seus países de origem.

b. SQUARE Exposições-Feiras com a presença de animais 
vindos de outros países.

c. SQUARE Dissolução da extinta URSS, o que facilitou o 
comércio com países que eram parte da mesma.

d. Check-square O aumento no comércio e nas viagens 
internacionais.

e. SQUARE Maior adaptabilidade das bactérias a vários 
tipos de clima.
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47. A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta 
que 60% das doenças infecciosas que acometem os 
seres humanos têm sua origem em animais. Comenta, 
também, que ao longo das três últimas décadas 75% 
das doenças emergentes em seres humanos foram 
zoonoses. Um relatório das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação aponta que um quarto da 
superfície terrestre é usada para pasto dos ruminan-
tes e um terço da terra arável é usada para plantio de 
sementes para a pecuária. Isso mostra que “ O gado e 
os animais selvagens estão mais em contato uns com 
os outros, e nós mesmos estamos mais em contato 
com os animais do que nunca” – Ren Wang – Diretor 
geral adjunto de agricultura e defesa do consumidor.

Diante desse panorama, como devem se posicionar os 
Médicos Veterinários em relação a outras profissões?

a. SQUARE Trocar mais informações com Agronômos e 
Zootecnistas.

b. Check-square Trabalhar de forma multidisciplinar objetivando 
a utilização de informações e práticas que outras 
profissões apresentam para resolver questões de 
ampla dimensão que se apresentarem.

c. SQUARE Aprimorar conhecimentos em doenças infec-
ciosas e buscar novidades de terapêutica na 
Medicina Humana.

d. SQUARE Desestimular, sempre que possível, a utilização 
de novas tecnologias por parte dos produto-
res rurais, incentivando o retorno a antigos 
padrões de criação e produção.

e. SQUARE Estimular, cada vez mais, a preservação dos 
“nichos de mercado”, não permitindo troca de 
informações que possam esclarecer itens exclu-
sivamente de interesse do Médico Veterinário.

44. As bactérias do gênero “Clostridium” não causam 
infecções propriamente ditas, mas sim toxi-infecções.

Identifique abaixo as doenças que elas causam.

1. Tétano
2. Botulismo
3. Tuberculose
4. Gangrena gasosa
5. Toxi-infecção alimentar

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

45. Na Medicina Humana observa-se que logo após 
dar à luz, algumas mulheres ficam deprimidas, às 
vezes seriamente deprimidas e até mesmo psicóticas. 
Podem negligenciar o recém-nascido e , em alguns 
casos, fazer mal à criança. Na Medicina Veterinária há 
éguas que se comportam de igual maneira negligen-
ciando o potro, recusando-se a alimentá-lo e, às vezes, 
chutando-o até a morte. Mas, em Veterinária, desen-
volveu-se uma intervenção para lidar com a “Síndrome 
de rejeição do Potro”.

Assinale a alternativa que cita o que é feito.

a. Check-square Aplicação de ocitocina na égua.
b. SQUARE Aplicação de vermífugo na égua.
c. SQUARE Aplicação de testosterona no potro.
d. SQUARE Aplicação de antidepressivos na égua.
e. SQUARE Aplicação de polivitamínicos no potro e na égua.

46. Qual das biotécnicas utilizadas em reprodução 
animal é a mais antiga, mais simples e de maior 
impacto na produção animal?

a. Check-square Inseminação artificial
b. SQUARE Clonagem animal
c. SQUARE Sincronização de Cio
d. SQUARE Superovulação hormonal
e. SQUARE Transferência de embriões
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50. Considere a Lei Complementar no 641, de 06 de 
junho de 2018, que versa sobre o transporte de ani-
mais nas linhas municipais regulares.

De acordo com esta legislação, um senhor idoso, de 
baixa renda e tutor de um cão de porte médio, entre 
8 a 12 kg, morador da Comunidade do Rio Vermelho, 
e que precisa levar seu animal a uma Clínica Veteri-
nária na Lagoa da Conceição, deve proceder de que 
maneira?

a. SQUARE Não leva, pois são exigidos muitos atestados 
veterinários no transporte público.

b. SQUARE O cão deve ficar amarrado no final do corredor 
do coletivo.

c. SQUARE Telefona para a Clínica e pede uma consulta 
domiciliar.

d. Check-square Transporta o cão em seu colo, acondicionado 
em uma caixa de transporte, bolsa ou sacola.

e. SQUARE Coloca no local indicado pelo motorista, pois 
todos os ônibus estão adaptados para este tipo 
de transporte.

48. Uma pessoa que observar uma outra agredindo 
um animal doméstico, seja um gato ou um cão, em 
uma área pública, ou mesmo na propriedade particu-
lar do próprio agressor e fizer uma denúncia à polícia, 
deve estar munido de uma cópia de alguns documen-
tos conforme a legislação vigente.

Assinale a alternativa que indica corretamente os 
documentos necessários para realizar a denúncia.

a. SQUARE Cópia da Constituição de 1988.
b. SQUARE Documento de identidade ou xerox dele.
c. SQUARE Carteira de Motorista, quando maior de idade.
d. Check-square Cópia da Lei Federal 9605/98 (art. 32) e Decreto 

24645/34 de Getúlio Vargas.
e. SQUARE Relatório detalhado do que observou, bem 

como um croqui do local do evento.

49. O termo Leishmaniose define um grupo de doen-
ças causadas pelos parasitas do gênero Leishmania e 
já foram identificadas mais de vinte espécies distribuí-
das em quase todos os continentes. A Leishmaniose, 
de acordo com o OMS (Organização Mundial da 
Saúde), é considerada uma das seis mais importantes 
doenças infecciosas do mundo, acometendo anual-
mente cerca de dois milhões de pessoas.

Assinale a alternativa que indica corretamente dois 
locais no mundo em que ela não é encontrada.

a. SQUARE México e Cuba
b. Check-square Austrália e Antártica
c. SQUARE Coreia do Sul e Japão
d. SQUARE Brasil e Argentina
e. SQUARE Rússia e Polônia
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