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1 Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo 

escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma 
prova de redação e uma folha rascunho. 

2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3 O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que 
serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os únicos 
documentos válidos para a correção das questões objetivas e da 
prova de redação expostas neste caderno. 

4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o 
para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em 
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal. 

5 Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a 
elaboração de sua resposta da prova de redação, verifique 
imediatamente se o número de sequência (canto superior 
direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-
RESPOSTA. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente 
às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul 
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. 

7 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO 
DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá substituição por 
erro do candidato. 
 

8 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato 
deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, 
com campo de marcação não preenchido ou com marcação 
dupla não será considerada.  

9 A duração total das provas objetiva e de redação é de 4 horas, 
incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE 
TEXTO DEFINITIVO da prova de redação e ao preenchimento do 
CARTÃO-RESPOSTA.  

10 Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será 
concedido tempo adicional para o preenchimento.  

11 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores 
ao horário determinado para o seu término. 

12 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva. 

13 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a 
autorização do fiscal de sala. 

14 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e deixe o 
local de prova. 
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 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo. 

 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo. 

 
Direitos dos animais: história do conceito 
 
O debate sobre direitos dos animais no século XX 

pode ser traçado no passado, na história dos primeiros 
filósofos. No século VI a.C., Pitágoras, filósofo e 
matemático, já falava sobre respeito animal, pois 
acreditava na transmigração de almas. Aristóteles escreveu, 
no século IV a.C., argumentando que os animais estavam 
distantes dos humanos na Grande Corrente do Ser ou 
escala natural. Alegando irracionalidade, concluía que os 
animais não teriam interesse próprio, existindo apenas para 
benefício dos Seres Humanos. 

O filósofo Ramon Bogéa, no século XV, afirmava 
que os animais deveriam ter direitos como os humanos. No 
século XVII, o filósofo francês René Descartes argumentou 
que animais não têm almas, logo não pensam e não sentem 
dor. Contra isso, Jean-Jacques Rousseau argumentou, no 
prefácio do seu Discursos sobre a Desigualdade (1754), que 
os seres humanos são animais, embora ninguém "exima-se 
de intelecto e liberdade".  

Um contemporâneo de Rousseau, o escritor 
escocês John Oswald, que morreu em 1793, no livro The Cry 
of Nature or an Appeal to Mercy and Justice on Behalf of 
the Persecuted Animals, argumentou que um Ser Humano é 
naturalmente equipado de sentimentos de misericórdia e 
compaixão. "Se cada Ser Humano tivesse que testemunhar 
a morte do animal que ele come", argumentava ele, "a 
dieta vegetariana seria bem mais popular". A divisão do 
trabalho, no entanto, permite que o homem moderno 
coma carne sem passar pela experiência que Oswald chama 
de alerta para as sensibilidades naturais do Ser Humano, 
enquanto a brutalização do homem moderno faz dele um 
acomodado com essa falta de sensibilidade. 

Mais tarde, no século XVIII, um dos fundadores do 
utilitarismo moderno, o filósofo britânico Jeremy Bentham, 
argumenta que a dor animal é tão real e moralmente 
relevante como a dor humana e que "talvez chegue o dia 
em que o restante da criação animal venha a adquirir os 
direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não 
ser pela mão da tirania". Bentham argumenta ainda que a 
capacidade de sofrer e não a capacidade de raciocínio deve 
ser a medida para como nós tratamos outros seres.  

No século XIX, Arthur Schopenhauer argumenta 
que os animais têm a mesma essência que os humanos, a 
despeito da falta da razão. Embora considere o 
vegetarianismo como uma boa causa, não o considera 
moralmente necessário e assim posiciona-se contra a 
vivissecção, como uma expansão da consideração moral 
para os animais.  
 

 
(Adaptado de wikipedia.org.br) 

 
 

QUESTÃO 1  
Sobre o conectivo “pois”, em “No século VI a.C., Pitágoras, 
filósofo e matemático, já falava sobre respeito animal, pois 
acreditava na transmigração de almas”, pode-se afirmar 
corretamente que: 
 
(A) é uma conjunção subordinativa causal, que poderia ser 

substituída, sem alteração de sentido, por “porém” ou 
“contudo”. 

(B) conecta duas orações em um período composto por 
subordinação, sendo uma a principal e a outra a 
subordinada substantiva. 

(C) não poderia ser substituído por “já que”, porque tal 
substituição levaria o sentido a ser exatamente o 
oposto do que é. 

(D) poderia ser substituído por “porque” sem alteração 
significativa de significado e sem prejuízo para as 
regras da Norma Culta da língua. 

(E) poderia ser substituído por “por que” sem alteração 
significativa de significado e sem prejuízo para as 
regras da Norma Culta da língua. 

 
 

QUESTÃO 2  
De acordo com o texto, pode-se afirmar corretamente que: 
 
(A) Aristóteles viveu há aproximadamente dois séculos. 
(B) segundo Pitágoras, a irracionalidade justificava o fato 

de que os animais existem apenas para benefício dos 
seres humanos. 

(C) o filósofo Ramon Bogéa é o mais antigo dentre aqueles 
mencionados no texto. 

(D) para Descartes, as almas dos animais seriam mais 
puras do que as dos seres humanos. 

(E) as ideias de Rousseau vão de encontro às de Descartes. 
 
 

QUESTÃO 3  
Analise as afirmativas seguintes, a respeito do texto. 
 
I. As ideias de vegetarianismo, segundo o texto, têm suas 

origens no século XX. 
II. Segundo John Oswald, a brutalização do homem não 

permite que ele compreenda a importância da ingestão 
de carnes de animais para seu desenvolvimento 
fisiológico. 

III. O britânico Jeremy Bentham defende a ideia de que os 
sentimentos dos animais devem ser preteridos em 
relação aos dos humanos, já que estes têm apenas 
sensações irreais. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) nenhuma. 
(B) I, somente. 
(C) II, somente. 
(D) III, somente. 
(E) duas das afirmativas, somente. 
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QUESTÃO 4 

Observe a seguinte passagem do texto: 
 

“Bentham argumenta ainda que a capacidade de sofrer e 
não a capacidade de raciocínio deve ser a medida para 

como nós tratamos outros seres.” 
 
Agora, assinale a alternativa em que a passagem tenha sido 
reescrita sem significativa alteração de sentido e 
respeitando a Norma Culta da língua. 
 
(A) Bentham, argumenta no mais que, a capacidade de 

sofrer, e não a capacidade de raciocínio, deve ser a 
medida, para como nós tratamos outros seres. 

(B) Além disso, segundo os argumentos de Bentham, o que 
deve ser a medida para como nós tratamos outros 
seres é a capacidade de sofrer, não a de raciocinar. 

(C) Bentham refuta ainda a ideia de que a capacidade de 
sofrer e não a capacidade de raciocínio deve ser a 
medida para como nós tratamos outros seres. 

(D) Ademais, segundo os argumentos de Bentham o quê 
deve ser à medida para como nós tratamos outros 
seres é a capacidade de sofrer, não a de raciocinar. 

(E) Segundo, porém,  os argumentos de Bentham o que 
deve ser a medida para como nós tratamos outros 
seres é a capacidade desses de sofrer, não o de 
raciocinar. 

 
 

QUESTÃO 5 

Sobre a forma verbal “têm”, que aparece destacada no 
último parágrafo do texto, assinale a afirmativa correta. 
 
(A) Está flexionada na terceira pessoa do singular. 
(B) Está no plural, mas essa flexão de número é facultativa 

nesse contexto. 
(C) Está no plural, em respeito às regras de concordância 

verbal. 
(D) Está no plural, em respeito às regras de concordância 

nominal. 
(E) Está no plural, em respeito às regras de regência 

verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha a 
seguir.  
 

 

 
(www.fotofrases.com.br) 

 

QUESTÃO 6 

A palavra “jacaré-de-papo-amarelo”: 
 

(A) não tem plural. 
(B) tem como plural “jacarés-de-papo-amarelo”. 
(C) tem como plural “jacarés-de-papos-amarelos”. 
(D) tem como plural “jacaré-de-papos-amarelo”. 
(E) tem como plural “jacarés-papo-amarelo”. 

 

QUESTÃO 7 

A palavra “extintos” está escrita corretamente com “x”, nos 
quadrinhos. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
podem ser corretamente completadas com “x”. 
 

(A) e_trutura – e_pécie – e_ercício. 
(B) te_to – e_pátula – e_pecial. 
(C) e_pacial – e_pectro – e_encial. 
(D) e_ército – e_ceção – e_tracurricular. 
(E) e_ame – em_ente –  _iqueiro. 

 

QUESTÃO 8 

Há, na tirinha, uma quebra de expectativa, que consiste: 
 

(A) no fato de o garotinho interpretar a fala “pode ser 
perigoso” como sendo ele um risco para o jacaré, não o 
contrário. 

(B) no fato de que não existem mais jacarés como aquele que 
aparece na tirinha, especialmente no Brasil, como se pode 
interpretar pelo contexto. 

(C) na ideia de que o garoto, na verdade, tinha ido até aquele 
local para caçar o jacaré, o que é uma grande ironia. 

(D) na constatação de que o jacaré se comporta como um ser 
humano. 

(E) na descrição minuciosa do jacaré, feita por um sapo. 
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QUESTÃO 9 

Sobre as formas verbais “sei” (segundo quadrinho) e 
“foram” (terceiro quadrinho), pode-se afirmar que estão, 
respectivamente: 
 
(A) na primeira pessoa do plural, no pretérito; na segunda 

pessoa do plural, no presente. 
(B) na primeira pessoa do singular, no passado; na terceira 

pessoa do singular, no presente. 
(C) na primeira pessoa do singular, no presente; na 

terceira pessoa do plural, no passado. 
(D) na terceira pessoa do plural, no presente; na terceira 

pessoa do singular, no presente. 
(E) na segunda pessoa do singular, no presente; na 

segunda pessoa do plural, no presente. 
 
 

QUESTÃO 10 

A respeito da palavra "ele", presente no último quadrinho, 
analise as afirmativas. 
 

I. É um pronome pessoal reto. 
II. Prejudica a coesão textual. 
III. Retoma, semanticamente, “Dinho” (1º quadrinho). 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I e II, somente. 
(B) III, somente. 
(C) II, somente. 
(D) I e III, somente. 
(E) I, somente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11  
Observe a sequência a seguir: 
0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, ... 
 
Assinale a alternativa que indica qual é o próximo número 
da sequência. 
 
(A) 511 
(B) 613 
(C) 372 
(D) 1024 
(E) 736 
 
 

QUESTÃO 12  
Maria e sua vizinha Lúcia entraram em uma farmácia de 
produtos veterinários para comprar vermífugos que seriam 
usados em suas propriedades. Maria comprou três vezes e 
meia mais caixas do produto que Lúcia. Restaram na 
farmácia 137 caixas após a compra das vizinhas. O número 
de caixas que Lúcia comprou é o menor número par e 
múltiplo de sete. O número de caixas disponíveis na 
farmácia antes da compra das vizinhas era: 
 

(A) 151 
(B) 263 
(C) 327 
(D) 200 
(E) 207 

 
 

QUESTÃO 13  
Observe as proposições a seguir. 
 
I. Todo gado vendido pela fazenda A é de criação 

extensiva. 
II. Todo o gado da fazenda A foi comprado pelo frigorífico X. 
III. O frigorífico X tem mais de um fornecedor. 
IV. Há fazendas de gado confinado na região da fazenda A 

e do frigorífico X. 
V. Apenas a fazenda A trabalha em regime extensivo. 
 
Partindo dessas premissas é possível afirmar que:  
 
(A) o gado comercializado pelo frigorífico X é de criação 

extensiva em sua maioria. 
(B) todo o gado de criação extensiva é comercializado pelo 

frigorífico X, mas nem todo gado comercializado pelo 
frigorífico X é de criação extensiva. 

(C) todo o gado comprado pelo frigorífico X é proveniente 
da fazenda A, porém nem todo o gado vendido pela 
fazenda A é comprado pelo frigorífico X. 

(D) o gado vendido pela fazenda A é de criação extensiva, 
e a fazenda X compra todo o gado vendido pela 
fazenda A, portanto todo o gado comercializado pelo 
frigorífico X é de criação extensiva. 

(E) todas as fazendas da região vendem seu gado para o 
frigorífico X. 
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QUESTÃO 14  
Numa caixa com 15 ovos há 3 ovos contaminados com 
salmonela. Serão retirados três ovos da caixa 
sequencialmente. A probabilidade de todos eles estarem 
contaminados é: 
 
(A) 9/1050 
(B) 3/1250 
(C) 2/1125 
(D) 1/150 
(E) 9/225 
 
 

QUESTÃO 15  
Em uma exposição, oito animais concorrem em uma 
categoria. Há prêmios para os três primeiros colocados. De 
quantas maneiras diferentes o pódio pode ser composto? 
 
(A) 256 
(B) 672 
(C) 400 
(D) 512 
(E) 336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, 
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

 

QUESTÃO 16 
Considerando-se um byte comum de 8 bits, assinale a 
alternativa que exibe o número correto de bytes para se 
escrever a palavra PRÉ-EXECUÇÃO. 
 
(A) 12 
(B) 14 
(C) 15 
(D) 96 
(E) 120 
 
 

QUESTÃO 17  
Compactadores são os softwares capazes de compactar e 
descompactar arquivos, reduzindo, assim o tempo de 
transferência do mesmo na internet e o espaço ocupado 
nas mídias de armazenamento. Assinale a alternativa que 
não exibe um software compactador. 
 
(A) WinZip. 
(B) WinCOMP. 
(C) WinACE. 
(D) WinRar. 
(E) 7-Zip. 
 
 

QUESTÃO 18  
Em uma configuração padrão, qual o tamanho da memória 
virtual configurada pelo sistema operacional Windows 8? 
 
(A) 1 gigabyte. 
(B) 2 gigabytes. 
(C) 1 terabyte. 
(D) O mesmo tamanho da memória principal. 
(E) 2 vezes o tamanho da memória principal. 

 
 

QUESTÃO 19  
Ao se classificar um texto qualquer, no programa MS Word 
2010, que opção deverá estar assinalada para que a 
primeira linha do texto não seja incluída na classificação? 
 
(A) -1. 
(B) Com linha de cabeçalho. 
(C) Sem linha de cabeçalho. 
(D) Somente texto. 
(E) Sem composição. 
 

QUESTÃO 20  
No programa Firefox versão 47.0.1, qual opção deve ser 
utilizada para salvar de forma rápida qualquer artigo, vídeo 
ou página que desejar ver depois? 
 
(A) Pocket. 
(B) Firefox Hello. 
(C) Tags Recentes. 
(D) Navegação Privativa. 
(E) Sync.   

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO 
SISTEMA CFMV-CRMVs 

 

QUESTÃO 21 
Considerando o disposto na Lei nº 5.517/1968, que 
estabelece normas sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
(A) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Medicina Veterinária foram criados pela lei 
mencionada no enunciado e destinados a orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
Médico Veterinário. 

(B) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinária são pessoas jurídicas de direito 
privado, com autonomia administrativa e financeira. 

(C) O Conselho Federal, assim como os Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária, servirão como 
órgão de consulta dos governos da União, dos Estados, 
dos Municípios e dos Territórios, em todos os assuntos 
relativos à profissão de médico veterinário. 

(D) O Conselho Federal deve ser constituído por brasileiros 
natos ou naturalizados, e sediado na capital da 
República. 

(E) Para exercício da profissão, o profissional de Medicina 
Veterinária deve providenciar a inscrição no respectivo 
Conselho Regional e observar o pagamento das 
anuidades. 

 
 

QUESTÃO 22 

Com relação às atribuições do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Compete ao Conselho Federal elaborar seu regimento 

interno e os regimentos dos Conselhos Regionais. 
(B) Compete ao Conselho Federal julgar em última 

instância os recursos das deliberações dos Conselhos 
Regionais. 

(C) Compete ao Conselho Federal realizar periodicamente 
reuniões de conselheiros federais e regionais, para 
fixar diretrizes sobre assuntos da profissão. 

(D) Compete ao Conselho Federal deliberar sobre as 
questões oriundas do exercício das atividades afins às 
de médico veterinário. 

(E) Compete ao Conselho Federal organizar o Código de 
Deontologia médico-veterinária. 

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQyZTo2YmRh:TW9uLCAwMSBBcHIgMjAxOSAxNTo1MToyOSAtMDMwMA==

│CRMV-MT_AFS200_1A│Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO                                                                 Instituto QUADRIX│CRMV-MT – Aplicação: 2016│ 
 

 

 
 

-7- 

QUESTÃO 23 

Sabendo que o Código de Processo Ético (Resolução nº 
875/2007 do CFMV) estabelece regras para apuração de 
infração ético-disciplinar no âmbito dos Conselhos Federal 
e Regionais de Medicina Veterinária, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
(A) Os processos ético-disciplinares devem ser instaurados, 

instruídos e julgados em caráter sigiloso, só tendo 
acesso às suas informações as partes e seus 
procuradores, advogados ou não, devidamente 
constituídos nos autos. 

(B) O Conselho Regional em que o profissional possuir 
inscrição ao tempo do fato punível é o competente 
para julgamento dos processos disciplinares e 
aplicação das penalidades. 

(C) Compete ao Conselho Federal julgar em segunda e 
última instância os recursos interpostos contra 
decisões proferidas em processos ético-disciplinares 
pelos Conselhos Regionais. 

(D) Em casos de lacuna no referido Código de Processo 
Ético, aplicam-se as normas de processo penal e civil, 
bem como os princípios gerais de direito. 

(E) Prescreve em 15 anos, contados da data de verificação 
do fato, a punibilidade por falta sujeita a processo 
ético-disciplinar. 

 

QUESTÃO 24 

Nos termos da Resolução nº 875/2007 do Conselho Federal 
de Medicia Veterinária, após a instauração do processo 
ético-disciplinar, o Instrutor deve providenciar a notificação 
do denunciado para apresentar defesa no prazo de:  
 
(A) 5 dias. 
(B) 10 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 30 dias. 
(E) 60 dias. 
 

QUESTÃO 25 

Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na 
Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a 
seguir. 
 
I. Nos termos da Constituição Federal, é livre a 

manifestação do pensamento, mas vedado o 
anonimato. 

II. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 

III. De acordo com o texto constitucional, ninguém será 
submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou 
degradante, salvo nos casos de guerra declarada. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) II e III, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) I e II, somente. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

QUESTÃO 26 
Com relação às diretrizes estabelecidas pelo Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 

dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 
pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus 
impostos significa causar-lhe dano moral. 

(B) O servidor público deve ter respeito à hierarquia, 
zelando pelo cumprimento das ordens de seus 
superiores, ainda que contrárias à lei. 

(C) O servidor público não deve decidir apenas entre o 
legal e o ilegal, o justo e o injusto, mas principalmente 
entre o honesto e o desonesto, observando os 
princípios estabelecidos pela Constituição Federal. 

(D) Causar dano a qualquer bem pertencente ao 
patrimônio público, por descuido ou má vontade, não 
constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 
instalações, mas a todos os homens de boa vontade 
que dedicaram sua inteligência e suas esperanças para 
construí-los. 

(E) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 
trabalho é fator de desmoralização do serviço público, 
o que quase sempre conduz à desordem nas relações 
humanas. 

 

QUESTÃO 27  
Considerando os deveres e as vedações impostas ao 
servidor público pelo Decreto nº 1.171/94, analise as 
afirmativas a seguir. 
  
I. O servidor público deve exercer suas atribuições com 

rapidez e rendimento, procurando resolver situações 
procrastinatórias, com o fim de evitar dano moral ao 
usuário. 
 

II. Quando estiver diante de duas opções, o servidor 
público sempre deve escolher a melhor e mais 
vantajosa para o bem comum. 

 
III. O servidor público não deve ser conivente com infração 

ao Código de Ética de sua profissão, ainda que o faça 
em função de seu espírito de solidariedade. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
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QUESTÃO 28 

Sobre as Comissões de Ética mencionadas no Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nos termos do Código de Ética, apenas os órgãos da 

Administração Pública direta devem criar as Comissões 
de Ética mencionadas no enunciado. 

(B) Além de aplicar penas de suspensão, as Comissões de 
Ética podem apresentar parecer devidamente 
fundamentado, sugerindo a demissão do servidor 
público. 

(C) As Comissões de Ética são instituídas com a função de 
orientar e aconselhar sobre a ética profissional do 
servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público. 

(D) Autarquias, empresas públicas ou qualquer outra 
entidade da Administração Pública Federal indireta 
estão dispensadas da criação das Comissões de Ética. 

(E) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de 
Ética é a de multa, e sua fundamentação constará do 
respectivo parecer. 

 
 

QUESTÃO 29  
Considerando as normas da Lei nº 8.112/90, sobretudo as 
regras estabelecidas para provimento de cargos públicos, 
assinale a alternativa incorreta.  
 
(A) Nos termos da lei mencionada no enunciado, a 

quitação com as obrigações militares e eleitorais é um 
dos requisitos básicos para investidura em cargo 
público. 

(B) O provimento dos cargos públicos deve ser realizado, 
em todos os casos, mediante ato do Governador do 
Estado. 

(C) A lei mencionada no enunciado estabelece formas de 
provimento dos cargos públicos, dentre as quais a 
readaptação e a recondução. 

(D) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

(E) A investidura em cargo público ocorre com a posse. 
 

 

QUESTÃO 30 
“[...] Retorno do servidor aposentado por invalidez à 
atividade, quando junta médica oficial declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria”. 
 

(Lei nº 8.112/1990) 

 
Com relação às formas de provimento do cargo público 
estabelecidas pela Lei nº 8.112/1990, o texto acima 
corresponde à definição legal de: 
 
(A) readaptação. 
(B) aproveitamento. 
(C) ascensão. 
(D) nomeação.  
(E) reversão. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31  
Analise as afirmativas a seguir, relacionadas à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 
 

I. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior; esta baseada no mérito. 

II. A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz. 

III. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero 
de instrução que será ministrada a seus filhos. 

 

É correto o que se afirma em: 
 

(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
 

QUESTÃO 32  
“Sigilo profissional. Dever ético que impede a revelação de 
assuntos confidenciais ligados à profissão; segredo 
profissional.” (Dicionário Aurélio) 
 

I. A finalidade do segredo profissional não é afirmar o 
predomínio da vontade privada dos entes capazes que 
figuraram no contrato como subscritor e como 
prestador de serviços, nem se destina a satisfazer 
vontade de ocultação de certos atos ou fatos do 
conhecimento de terceiros.  

II. O segredo profissional consiste em preservar valores 
materiais e morais, públicos e privados, legítimos, 
através de não revelação. A confiança social é mantida 
como o exercício fiel das profissões para as quais a lei 
reserva o especial encargo da reserva obrigatória. 
Nesses casos, a divulgação do segredo constitui abuso 
de direito, enquanto conduta antijurídica, ofensiva da 
lei e dos preceitos éticos da correspondente profissão. 

III. A finalidade do segredo profissional corresponde a 
assegurar que certas pessoas o mantenham ou, ao 
contrário, impor-lhes que, em circunstâncias 
determinadas, o revelem, com equilíbrio adequado 
entre o privado e o público, entre o particular e o 
social, para satisfação do interesse comum ou coletivo. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
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QUESTÃO 33  
Biossegurança é um conjunto de procedimentos, ações, 
técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos 
capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às 
atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento 
tecnológico e prestação de serviços, que podem 
comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio 
ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos 
(Teixeira e Valle, 1996). Sobre o tema, analise as 
afirmativas. 
 
I. A biossegurança tem papel fundamental na 

comunidade em que atua na promoção da consciência 
sanitária, na importância da preservação ambiental 
com relação a manipulação e descarte de resíduos 
químicos, tóxicos e potencialmente infectantes, e na 
diminuição, de um modo geral, de riscos à saúde e 
acidentes ocupacionais. 
 

II. Os equipamentos de proteção são considerados 
elementos que podem reduzir ou eliminar a exposição 
da equipe do laboratório, de outras pessoas e do meio 
ambiente aos agentes potencialmente perigosos. 
 

III. São medidas de controle em ambiente e 
equipamentos: assepsia, antissepsia, limpeza, 
desinfecção e esterilização. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 
 

QUESTÃO 34 

Na área administrativa, é usual a emissão de pareceres 
técnicos por agentes ou órgãos acerca de assuntos técnicos 
ou jurídicos. O parecer técnico: 

 

(A) é o relato de um especialista designado para avaliar 
determinada situação que estava dentro de seus 
conhecimentos. 

(B) é a descrição dos fatos fornecida sempre por um 
profissional especializado. 

(C) é subjetivo, podendo se basear num laudo anterior. 
(D) é a conclusão dada por um profissional sobre o 

assunto em caráter não consultivo. 
(E) é uma opinião, normativa e obrigatória, de outro 

profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

Além dos elementos que envolvem uma produção textual e 
que seguem a orientação da linguística aplicada, que 
respeita os estilos individuais de quem redige e expressa 
um pensamento carregado de significação, há os elementos 
objetivos ligados a coerência lógica, coesão textual e 
normas técnicas padronizadas e convenções tradicionais 
que devem ser respeitadas na preparação de um relatório. 
Os relatórios compreendem três partes: elementos pré-
textuais, textuais e pós-textuais. 
 
“Servem para o autor apresentar indicações bibliográficas, 
fazer observações, definições de conceitos ou 
complementações ao texto.” 
 
A descrição acima se refere a qual elemento e a qual 
respectiva classificação? 
 
(A) Apêndices – elementos pós-textuais. 
(B) Citações – elementos pós-textuais. 
(C) Notas – elementos textuais. 
(D) Agradecimentos – elementos pré-textuais. 
(E) Sumários – elementos pré-textuais. 
 
 
 

QUESTÃO 36 
Com relação à Administração Pública Indireta, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) As Empresas Públicas são entidades dotadas de 

personalidade jurídica de direito privado, com 
patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criadas 
por lei para a exploração de atividade econômica que o 
Governo seja levado a exercer por força de 
contingência ou de conveniência administrativa 
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas 
em direito. 
 

(B) A Administração Pública Indireta é formada 
exclusivamente pelas autarquias e fundações públicas. 

 
(C) As Autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, 

com autonomia administrativa, criadas por lei para 
exploração de atividade econômica.  
 

(D) As Sociedades de Economia Mista são entidades 
dotadas de personalidade jurídica de direito público e 
privado, sem fins lucrativos, criadas em virtude de 
autorização legislativa, para o desenvolvimento de 
atividades que exijam execução por órgãos ou 
entidades de direito público ou privado. 
 

(E) As Fundações Públicas são entidades dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado, criadas por 
lei para desempenhar atividades de natureza 
empresarial que o Governo seja levado a exercer, 
portanto, sem autonomia administrativa, e com 
patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de 
direção, e funcionamento custeado por recursos da 
União e de outras fontes. 
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QUESTÃO 37 

A execução das atividades da Administração Federal deverá 
ser amplamente descentralizada. Sobre o tema, avalie as 
afirmativas. 
 
I. A descentralização será posta em prática em três 

planos principais: dentro dos quadros da 
Administração Federal, distinguindo-se claramente o 
nível de direção do de execução; da Administração 
Federal para a das unidades federadas, quando 
estejam devidamente aparelhadas e mediante 
convênio; da Administração Federal para a órbita 
privada, mediante contratos ou concessões. 

 

II. Em cada órgão da Administração Federal, os serviços 
que compõem a estrutura central de direção devem 
permanecer liberados das rotinas de execução e das 
tarefas de mera formalização de atos administrativos, 
para que possam concentrar-se nas atividades de 
planejamento, supervisão, coordenação e controle. 
 

III. A Administração casuística, assim entendida a decisão 
de casos individuais, compete, em princípio, ao nível de 
direção, especialmente aos serviços de natureza local, 
que estão em contato com os fatos e com o público. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 38 

Ao se falar em produtividade, competitividade, gestão da 
qualidade, melhoria dos processos, excelência nos serviços 
e alcance de metas, inevitavelmente se depara com dois 
conceitos largamente utilizados em gestão e administração 
das empresas: eficiência e eficácia. Uma atividade pode ser 
desempenhada com eficiência, porém sem eficácia e vice-
versa.   
 
A ________ aborda o modo como executamos uma 
atividade (como fazê-la), e não o que fazer ou qual 
atividade devemos realizar. É um conceito o qual consiste 
em fazer certo as coisas que nos são atribuídas, estando 
geralmente ligadas ao nível operacional da organização. 
Dizemos que uma operação foi realizada de forma _______ 
quando esta consumiu o mínimo de recursos na obtenção 
de um determinado resultado, ou seja, quando se realizou 
uma operação com o mínimo de recursos, tempo, pessoas, 
orçamento, dentre outros quesitos. 
 
A _________ melhora as operações, otimizando-as de 
maneira contínua. É por meio de padronização e 
especialização que as empresas atuais procuram obter o 
máximo de rendimento com a menor quantidade possível 
de recursos, seja ele humano, financeiro, ou material. Se 
uma empresa é mais _______ do que seus concorrentes, 
ela consegue produzir a custos menores, adquirindo 
vantagem estratégica. 

A _______ trata do que fazer, quais atividades executar, 
realizando-as da maneira certa, alinhada à decisão de qual 
o melhor caminho a ser seguido. De forma resumida, ela 
caracteriza-se pela excelência na execução da atividade, 
fazendo o que for necessário para alcançar um 
determinado resultado, tendo em vista também a 
satisfação de uma necessidade e o alcance de um objetivo. 
Na forma de conceito, ela mede a relação entre os 
resultados obtidos mediante os objetivos pretendidos pela 
empresa, ou seja, se foram realizados (alcançados) da 
maneira que deveriam ter sido.  
 
As lacunas do texto são, correta e respectivamente, 
preenchidas por: 
 
(A) eficácia, eficaz, eficácia, eficaz, eficiência. 
(B) eficiência, eficiente, eficiência, eficiente, eficácia. 
(C) eficiência, eficiente, eficácia, eficaz, eficiência. 
(D) eficácia, eficaz, eficiência, eficiente, eficácia. 
(E) eficácia, eficaz, eficiência, eficiente, eficiência. 

 
 

QUESTÃO 39 
O princípio fundamental, do qual decorre a obrigação 
básica do serviço público, é que esse serviço é um public 
trust, isto é, envolve uma espécie de “depósito de 
confiança” por parte do público. O padrão ético do serviço 
público, assim, deve refletir, em seus valores, princípios, 
ideais e regras, a necessidade primária de honrar essa 
confiança. A necessidade do respeito a essa confiança 
depositada pelo público está implícita nos “princípios” (ou 
valores fundamentais) da administração pública afirmados 
pela Constituição Federal, de forma implícita ou explícita. 
Sobre tais princípios, leia as seguintes afirmativas. 
 
I. O Princípio da Finalidade atribui que é dever do 

administrador público buscar os resultados mais 
práticos e eficazes. Esses resultados devem estar 
ligados às necessidades e às aspirações do interesse do 
público. 
 

II. O padrão que define que a conduta ética dos 
servidores públicos não pode ir de encontro ao padrão 
ético mais geral da sociedade, segundo a Constituição 
Federal, é o Princípio da Moralidade. 

 
III. O Princípio da Legalidade e Boa-Fé, explicitamente 

previsto na Constituição Federal, significa que o 
administrador não deve agir com malícia ou de forma 
astuciosa para confundir ou atrapalhar o cidadão no 
exercício de seus direitos. Sempre deve agir de acordo 
com a lei e com bom senso. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
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QUESTÃO 40 

Nos termos da Resolução nº 1041/13 (que dispõe sobre a 
inscrição, o registro, o cancelamento e a movimentação de 
pessoas física e jurídica, no âmbito da Autarquia, e dá 
outras providências), o processo de inscrição será 
submetido à apreciação do Plenário com vistas à sua 
aprovação, registrando-se em Ata o nome do profissional, 
após o que se fará a emissão da cédula de identidade 
profissional, concedendo o número de inscrição ao 
profissional, que o deterá AD ETERNUM. Sobre o tema, 
analise as afirmativas. 
 
I. Quando da expedição da cédula de identidade 

profissional, o CRMV aporá carimbo ou chancela sobre 
a fotografia e parte do corpo do documento. 
 

II. As cédulas rasuradas, danificadas e/ou substituídas 
deverão ser eliminadas, por meio dos processos de 
fragmentação e maceração. 
 

III. As cédulas extraviadas serão objeto de registro de 
boletim de ocorrência policial, devendo o fato ser 
apurado em sindicância/inquérito administrativo pelo 
CFMV, incluindo-se cópia do boletim na prestação de 
contas. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 

 
 

QUESTÃO 41 

Assinale a alternativa que contraria a Lei nº 5.517/68, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário 
e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina 
Veterinária. 
 
(A) O exercício da função de conselheiro federal ou 

regional por espaço de três anos será considerado 
serviço relevante. 

(B) O Conselheiro Federal ou Regional que faltar, no 
decorrer de um ano, sem licença prévia do respectivo 
Conselho, a 6 (seis) reuniões, perderá 
automaticamente o mandato, sendo sucedido por um 
dos suplentes. 

(C) O médico-veterinário que, inscrito no Conselho 
Regional de um Estado, passar a exercer a atividade 
profissional em outro Estado, em caráter permanente, 
assim entendido o exercício da profissão por mais de 
60 (sessenta) dias, ficará obrigado a requerer inscrição 
secundária no quadro respectivo ou para ele 
transferir-se. 

(D) O exercício do cargo de Conselheiro Regional é 
incompatível com o de membro do Conselho Federal. 

(E) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinária não poderão deliberar senão 
com a presença da maioria absoluta de seus 
membros. 

QUESTÃO 42 

Assinale a alternativa que traz uma afirmação não prevista 
na Lei nº 5.517/68. 
 
(A) O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 

tem por finalidade, além da fiscalização do exercício 
profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as 
atividades relativas à profissão de médico-veterinário 
em todo o território nacional, diretamente ou por meio 
dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 
(CRMV). 
 

(B) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinária servirão de órgão de consulta dos 
governos da União, dos Estados, dos Municípios e dos 
Territórios, em todos os assuntos relativos à profissão 
de médico-veterinário ou ligados, direta ou 
indiretamente, à produção ou à indústria animal. 
 

(C) O CFMV e os CRMV constituem em seu conjunto, uma 
autarquia, sendo cada um deles dotado de 
personalidade jurídica de direito público, com 
autonomia administrativa e financeira, criados em 
virtude de autorização legislativa, para o 
desenvolvimento de atividades que exijam execução 
por órgãos ou entidades de direito público ou privado. 
 

(D) O CFMV será constituído de brasileiros natos ou 
naturalizados em pleno gozo de seus direitos civis, 
cujos diplomas profissionais estejam registrados de 
acordo com a legislação em vigor e as disposições 
dessa lei. Os CRMV serão organizados nas mesmas 
condições do CFMV. 
 

(E) O Conselho Federal de Medicina Veterinária compor-
se-á de: um presidente, um vice-presidente, um 
secretário-geral, um tesoureiro e mais seis 
conselheiros, eleitos em reunião dos delegados dos 
Conselhos Regionais por escrutínio secreto e maioria 
absoluta de votos, realizando-se tantos escrutínios 
quantos necessários à obtenção desse "quórum". 
 
 

QUESTÃO 43 

A Lei nº 5.517/68, em seu artigo 33, estabelece as penas 
disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais. Assinale 
a alternativa que contém uma delas. 
 
(A) Advertência, em publicação oficial. 
(B) Censura, sempre confidencial, em aviso reservado. 
(C) Suspensão do exercício profissional até 6 (seis) meses. 
(D) Multa e cursos de ajustamento de conduta.  
(E) Cassação do exercício profissional, "ad referendum" do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária. 
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QUESTÃO 44 

Sob o prisma da Lei nº 5.550/68, que dispõe sobre o 
exercício da profissão de zootecnista, analise as seguintes 
afirmativas. 
 
I. Só é permitido o exercício da profissão de zootecnista: 

a) ao portador de diploma expedido por escola de 
zootecnista oficial ou reconhecida e registrado na 
Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação 
e Cultura; b) ao profissional diplomado no estrangeiro, 
que haja revalidado e registrado seu diploma no Brasil, 
na forma da legislação em vigor; c) ao agrônomo e ao 
veterinário diplomados na forma da lei. 
 

II. A fiscalização do exercício da profissão de zootecnista 
será exercida pelo Conselho Federal e pelos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
enquanto não instituídos os Conselhos de Medicina 
Veterinária ou os da própria entidade de classe. 
 

III. Na administração pública é obrigatória, sob pena de 
crime de responsabilidade, a apresentação do diploma 
por parte daqueles a quem essa Lei permitir o exercício 
da profissão de zootecnista, sempre que se tratar de 
provimento de cargos que ela deles tornou privativos. 
A apresentação do diploma não dispensa a prestação 
do concurso. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 

Considerando o disposto no Decreto Federal nº 64.704/69, 
que aprova o regulamento do exercício da profissão de 
Médico Veterinário e dos Conselhos de Medicina 
Veterinária, analise as afirmativas. 
 
I. Os Conselhos de Medicina Veterinária são órgãos de 

assessoramento superior dos governos da União, dos 
Estados, dos Municípios, dos Territórios e do Distrito 
Federal, em assuntos referentes a ensino e exercício da 
medicina veterinária, assim como em matéria direta ou 
indiretamente relacionada com a produção ou com a 
indústria animal. 
 

II. Os Conselhos de Medicina Veterinária funcionarão com 
Quadro de Pessoal próprio, regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho. Os Conselhos poderão contar 
com o concurso de servidores públicos da 
administração direta ou indireta, colocados à sua 
disposição na forma da legislação em vigor, mediante 
requisição dos respectivos Presidentes. 
 
 

III. O exercício do mandato de membro do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária é considerado como de efetivo exercício no 
cargo que o titular ocupe no serviço público. Os 
dirigentes dos órgãos públicos, da administração direta 
ou indireta, a que os membros dos Conselhos estejam 
vinculados, promoverão a compatibilização das 
atividades desses servidores com as que terão que 
desempenhar no exercício dos respectivos mandatos. 
 

É correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) todas. 
(E) II, somente. 

 
 
 
 

QUESTÃO 46 

Analise as afirmativas a seguir, relacionadas aos Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária, estabelecidas pelo 
Decreto Federal nº 64.704/69. 
 
I. Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária terão 

foro nas capitais dos estados ou territórios em que 
estiverem sediados. No caso de um Conselho Regional 
abranger mais de uma unidade da Federação, o 
Conselho Federal estabelecerá o Estado em que terá 
sede e foro. 
 

II. Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária serão 
constituídos, a semelhança do Conselho Federal, de 
seis membros, no mínimo, e de doze, no máximo, 
eleitos por escrutínio secreto e maioria absoluta de 
votos, em assembleia geral dos médicos-veterinários 
inscritos nas respectivas regiões e que estejam em 
pleno gozo de seus direitos. 
 

III. O voto é pessoal e obrigatório em toda eleição, salvo 
caso de doença ou de ausência plenamente 
comprovada. Por falta não justificada à eleição, 
incorrerá o faltoso em multa correspondente a 10% 
(dez por cento) do salário-mínimo da respectiva região, 
percentagem esta dobrada por reincidência. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
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QUESTÃO 47 

Constituem renda do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, exceto: 
 
(A) 3/4 da renda de certidões expedidas pelos CRMV. 
(B) subvenções. 
(C) a taxa de expedição de carteira de identidade 

profissional dos médicos-veterinários sujeitos à sua 
jurisdição no Distrito Federal. 

(D) a anuidade de renovação de inscrição dos médicos-
veterinários sob sua jurisdição, no Distrito Federal. 

(E) a renda de certidões solicitadas pelos profissionais ou 
firmas situadas no Distrito Federal. 
 
 
 

QUESTÃO 48 

Conforme o Decreto Federal nº 69.134/71 (que dispõe 
sobre o registro das entidades que menciona no Conselho 
de Medicina Veterinária), estão obrigadas a registro no 
Conselho de Medicina Veterinária correspondente à região 
onde funcionarem as firmas, associações, companhias, 
cooperativas, empresas de economia mista e outras que 
exerçam atividades peculiares à medicina veterinária. O 
pedido de registro deve ser formulado de acordo com 
modelo estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina 
Veterinária. As entidades indicadas no Decreto ficam 
obrigadas ao pagamento de taxa de inscrição e da anuidade 
ao Conselho de Medicina Veterinária em que se 
registrarem. No entanto, o Decreto prevê a dispensa do 
pagamento da taxa de inscrição e da anuidade para as 
seguintes entidades: 
 
I. toda entidade de fins filantrópicos reconhecida como 

de utilidade pública, cujos diretores não percebam 
remuneração. 

II. jardins zoológicos e entidades hípicas. 
III. instituições de ensino e pesquisa que mantenham 

animais, qualquer que seja sua utilização. 
 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 
Hospitais Veterinários são estabelecimentos capazes de 
assegurar assistência médico-veterinária curativa e 
preventiva aos animais, com atendimento ao público em 
período integral (24 horas), com a presença permanente e 
sob a responsabilidade técnica de médico veterinário. São 
condições para o funcionamento de Hospitais Veterinários: 
setor de atendimento; setor de diagnóstico; setor cirúrgico; 
setor de internação; e setor de sustentação. O setor de 
sustentação deve conter, exceto: 
 
(A) depósito/almoxarifado. 
(B) mesa e pia de higienização.  
(C) instalações para descanso, preparo de alimentos e 

alimentação do médico veterinário e dos funcionários. 
(D) sanitários/vestiários compatíveis com o número de 

funcionários. 
(E) unidade de conservação de animais mortos e restos de 

tecidos. 
 
 
 

QUESTÃO 50 

A Resolução nº 672/00 (que fixa normas de fiscalização de 
procedimentos administrativos e dá outras providências) 
estabelece que o CRMV notificará o Autuado da decisão 
transitada em julgado do Processo Administrativo e, tendo 
sido mantido o Auto de Infração, encaminhará 
concomitantemente pelo correio, com aviso de 
recebimento, o Auto de Multa e o boleto para 
recolhimento. Sobre o tema, leia as afirmativas. 
 
I. O recurso contra o Auto de Multa poderá ser 

apresentado até a data de seu vencimento. 
 

II. Sendo apresentada defesa contra o Auto de Infração 
ou recurso contra o Auto de Multa, será suspenso o 
pagamento do Auto de Multa até decisão do Plenário 
do CRMV. 
 

III. Vencido o prazo para pagamento do Auto de Multa e 
não havendo a quitação, o débito será inscrito na 
dívida ativa e ajuizada a execução fiscal. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


