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PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA 
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 ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, 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 40 (quarenta) 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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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

 

Em etapa de captação de recursos, obras da Estátua do Laçador voltam a ficar sem 

prazo 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

______ para o primeiro semestre de 2020, fica sem prazo o início da restauração da 

Estátua do Laçador, monumento que foi inaugurado em 1958. O Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil (Sinduscon-RS), que propôs o projeto de restauração, continua buscando 

recursos via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) para o começo do trabalho restaurativo, avaliado 

em aproximadamente R$ 800 mil. A instituição diz que já conseguiu R$ 300 mil. 

De acordo com a arquiteta da Coordenação Municipal da Memória Cultural, Manuela Lopes, 

o trabalho já foi aprovado nas comissões responsáveis por analisar o projeto, e agora resta a 

complementação de documentos. Não há prazo para entrega. Já o vice-presidente do 

Sinduscon/RS, Zalmir Chwartzmann, afirma que no momento a meta é finalizar a busca pela 

verba necessária para a restauração. _________, junto à LIC, dois projetos de captação de 

recursos. Além da reforma, há o desejo de se produzir um documentário, que será dirigido pelo 

cineasta Jaime Lerner, contando a história do monumento. A produção foi orçada em cerca de 

R$ 180 mil. 

Outro tema que envolve a estátua do Laçador trata da localização do monumento. Uma 

mudança chegou a ser discutida em 2019, mas, segundo Manuela, “por enquanto a mudança 

está mais no campo de especulação”. A arquiteta afirma que não ______ nenhum projeto com o 

objetivo de troca de local.  

Chwartzmann diz que o tema deixou de ser pauta do Sinduscon. “Várias pessoas nos 

chamaram atenção para o fato de que aquele não era o local adequado para a estátua”, explica 

o dirigente. Ele avalia que, realmente, o largo próximo ao aeroporto Salgado Filho é considerado 

inadequado. “O Laçador não está em um lugar digno da sua importância". A entidade, no entanto, 

não deverá fazer nenhum movimento de retirada. A não ser que “a cidade nos convide, mas hoje 

não existe nada”. 

Inaugurada em 20 de setembro de 1958, a estátua do Laçador marcou as comemorações 

do 123º aniversário da Revolução Farroupilha (1835-1845). Com quatro metros e 40 centímetros 

de altura e pesando, em bronze, 3,8 mil quilos, o monumento teve várias denominações: 

Bombeador, Boleador e, finalmente, Laçador. Criado no Rio de Janeiro, no atelier de Antônio 

Caringi, O Laçador esteve exposto no Parque Ibirapuera, no Pavilhão do Rio Grande do Sul, em 

1954, durante as festividades do IV Centenário de São Paulo. Depois de ser ______ pela 

prefeitura de Porto Alegre, o monumento foi instalado e inaugurado na entrada da Avenida 

Farrapos. Antônio Caringi inspirou-se no homem campeiro, tendo sido o seu modelo o 

tradicionalista e folclorista João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes, falecido em 2018. 

 
(Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2017/03/conheca-a-historia-da-

estatua-do-lacador-9753722.html - texto adaptado especialmente para esta prova.) 

  

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 01, 10, 16 e 29. 

 

A) Previsto – Apresentaram-se – se apresentou – adquirido 

B) Prevista – Apresentou-se – apresentou-se – adquirida 

C) Previsto – Se apresentou – se apresentou – adquirido 

D) Prevista – Se apresentaram – se apresentou – adquirida 

E) Previsto – Apresentaram-se – apresentaram-se – adquirida 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa em que a substituição de termo do texto acarretaria alteração 

de sentido ou incorreção linguística. 

 

A) avaliado (l. 04) por estimado. 

B) meta (l. 09) por intenção. 

C) pauta (l. 18) por agenda. 

D) dirigente (l. 20) por vice-presidente. 

E) denominações (l. 26) por designações. 
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QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa em que a substituição da estrutura do texto pelo pronome 

oblíquo está INCORRETA.  
 

A) que propôs o projeto de restauração (l. 03) – que o propôs. 

B) buscando recursos (l. 03-04) – buscando-os. 

C) analisar o projeto (l. 07) – analisá-lo. 

D) contando a história do monumento (l. 12) – contando-lhe.  

E) que envolve a estátua (l. 14) – que a envolve. 
 

 

QUESTÃO 04 – O texto trata de um monumento conhecido, de modo geral, pelos sul-rio-grandenses, 

a estátua do Laçador. A respeito desse monumento, o texto aborda as seguintes questões, EXCETO: 
 

A) Foi produzida fora do Rio Grande do Sul. 

B) Necessita de restauração; para isso está se captando verba. 

C) Representa um modelo idealizado de gaúcho, que já não existe mais. 

D) Alguns creem que o local em que está exposto não é o mais adequado. 

E) Já teve outros nomes antes de “Laçador”. 
 

 

QUESTÃO 05 – Considere as seguintes possibilidades de inserção de vírgulas em certos trechos do 

texto: 
 

I. Antes e após no momento (l. 09). 

II. Após Laçador (l. 14). 

III. Após por enquanto (l. 15). 

IV. Antes e após aquele (l. 19). 
 

Quais preservam a correção do texto? 
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto às possibilidades de alterações nos verbos 

do seguinte trecho do texto: 
 

Outro tema que envolve a estátua do Laçador trata da localização do monumento. Uma mudança 

chegou a ser discutida em 2019, mas, segundo Manuela, “por enquanto a mudança está mais no 

campo de especulação”. 
 

A) A substituição de envolve por aborda não enseja outras alterações para manter a correção do 

texto. 

B) A substituição de trata da por refere-se à manteria a correção do texto. 

C) A mudança de a ser discutida por à discussão não acarretaria erro ao texto. 

D) A substituição de está por atém-se preservaria a correção do texto. 

E) A substituição de está por restringe-se exigiria mudança de preposição na sequência. 
 

 

QUESTÃO 07 – Se o período a seguir, que está na voz ativa, fosse passado para a voz passiva, como 

ficaria a forma verbal? 
 

A entidade, no entanto, não deverá fazer nenhum movimento de retirada. 
 

A) dever-se-á fazer. 

B) deverá ser feito. 

C) será devido fazer. 

D) será feito. 

E) deverá sido feito. 
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QUESTÃO 08 – Considere as seguintes possibilidades de substituição de nexos no texto: 

 

I. De acordo com (l. 06) – Conforme. 

II. Já (l. 08) – Por sua vez (seguido de vírgula). 

III. no entanto (l. 21) – porém. 

IV. A não ser que (l. 22) – a menos que. 

 

Quais manteriam a correção e o sentido original do texto? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 09 – Nos vocábulos arquiteta e comissões aparecem os seguintes fenômenos fonéticos, 

respectivamente: 

 

A) Ditongo oral – Dígrafo. 

B) Dígrafo – Dígrafo e ditongo nasal. 

C) Encontro consonantal – Dígrafo vocálico. 

D) Ditongo oral – Ditongo nasal. 

E) Encontro consonantal e dígrafo – Encontro consonantal. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale, entre as palavras retiradas do texto, a alternativa em que uma palavra NÃO 

pode ser considerada proparoxítona eventual. 

 

A) início – indústrias. 

B) necessária – documentário. 

C) responsáveis – importância. 

D) história – estátua. 

E) centenário – Antônio. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – Com base na Lei Orgânica do Município de Vacaria, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores. 

II. A Câmara Municipal será composta por 20 (vinte) Vereadores. 

III. As leis ordinárias, as leis complementares e os decretos legislativos integram o Processo 

Legislativo.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 12 – Em relação às competências da Câmara Municipal e do Prefeito Municipal, segundo a 

Lei Orgânica do Município de Vacaria, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1   

1. Competência da Câmara Municipal, com sanção do Prefeito Municipal. 

2. Competência Privativa do Prefeito Municipal. 

 

Coluna 2 

(  ) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a 

sua fiel execução. 

(  ) Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de seu 

pagamento. 

(  ) Administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e arrecadação 

de tributos. 

(  ) Aprovar a concessão de serviços de táxi, táxi lotação, transporte coletivo urbano e transporte 

coletivo interdistrital, bem como seus pontos de partidas e itinerários. 

 

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

 

A) 2 – 1 – 2 – 1. 

B) 1 – 2 – 1 – 2. 

C) 1 – 1 – 2 – 2. 

D) 2 – 1 – 1 – 1. 

E) 2 – 2 – 2 – 1.  

 

 

QUESTÃO 13 – Segundo as disposições do Capítulo III – Do Poder Legislativo da Lei Orgânica do 

Município de Vacaria, sujeita-se à perda do mandato o Vereador que: 

 

I. Fixar domicílio eleitoral fora do Município.  

II. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa, ou 

atentatórios às instituições vigentes. 

III. Deixar de comparecer em cada sessão ordinária, salvo licença ou missão por esta autorizada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 15 – Segundo o Art. 17 do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, NÃO fica 

prejudicado o merecimento, e nem acarreta a interrupção da contagem do tempo de exercício para 

fins de promoção, quando o servidor: 

  

A) Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa. 

B) Completar três faltas injustificadas ao serviço. 

C) Somar duas penalidades de advertência. 

D) Completar cinco faltas justificadas ao serviço. 

E) Somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário para término da 

jornada. 

 

 

QUESTÃO 16 – Com base nas disposições do Art. 27 do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, 

analise as seguintes assertivas relativas às gratificações para os servidores e assinale C, se corretas, 

ou I, se incorretas. 

 

(  ) A Gratificação por Dedicação de Atividade Exclusiva (GDAE) será paga somente aos Procuradores 

do Município efetivos, no valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento 

do cargo. 

(  ) A Gratificação especial aos Médicos de Equipes de Saúde da Família será no valor equivalente ao 

percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento do cargo. 

(  ) A GDAE aos servidores municipais efetivos, ocupantes dos cargos de Arquiteto, Engenheiros e 

Desenhista, será no valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento 

básico do cargo (Classe A). 

 

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

 

A) I – C – C. 

B) C – C – C.  

C) C – I – I. 

D) C – I – C. 

E) I – C – I.  

 

 

QUESTÃO 17 – O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria define que o 

exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Segundo o Art. 17 do referido 

Regime, NÃO interrompem o exercício os casos de: 

 

A) Reversão e aproveitamento. 

B) Transposição e reversão. 

C) Recondução e readaptação. 

D) Promoção e reintegração. 

E) Aposentadoria provisória e reintegração. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 14 – Segundo as definições do Art. 2º do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, a 

identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional denomina-se: 

 

A) Padrão. 

B) Proventos. 

C) Salário. 

D) Ordenado. 

E) Nível. 
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QUESTÃO 18 – O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria define que os 

servidores que executarem atividades penosas, insalubres, perigosas ou com risco de vida farão "jus" 

a um adicional sobre o vencimento pago. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O exercício da atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um 

adicional de 40% (quarenta por cento), segundo a classificação no grau máximo, sobre o 

vencimento do respectivo cargo. 

B) O exercício da atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um 

adicional de 30% (trinta por cento), segundo a classificação no grau médio, sobre o vencimento do 

respectivo cargo. 

C) O exercício da atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um 

adicional de 10% (dez por cento), segundo a classificação no grau mínimo, sobre o vencimento do 

respectivo cargo. 

D) O adicional de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de 30% (trinta por cento) 

e 20% (vinte por cento). 

E) Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao 

servidor optar por um deles, quando for o caso. 

 

 

QUESTÃO 19 – O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria define os prazos 

em que o servidor poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, mediante comprovação, em 

determinadas situações. Sendo assim, segundo o Art. 115 do referido Regime, caso o servidor usufrua 

a totalidade do prazo da concessão, por motivo de nascimento de filho ou adoção, para o pai, será de 

__________ dias consecutivos, a contar da data do evento. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) onze 

B) dez 

C) nove 

D) oito 

E) sete 

 

 

QUESTÃO 20 – Segundo o Art. 152 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 

Vacaria, a ação disciplinar, quanto às infrações puníveis com demissão e destituição da função de 

confiança, prescreverá em quantos anos? 

 

A) Um. 

B) Dois. 

C) Três. 

D) Quatro. 

E) Cinco. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – Dentre as novas modalidades esportivas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, 

está o surfe. Nessa modalidade, o Brasil estará representado pelos atletas:  

 

I. Gabriel Medina. 

II. Ítalo Ferreira. 

III. Tiago Silva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 22 – A Fazenda do Socorro, conhecido ponto turístico de Vacaria, tem sua origem no 

século: 

 

A) XVIII, nos tempos em que os paulistas de Sorocaba vinham aos campos da Vacaria dos Pinhais 

buscar o gado e levá-los a Minas Gerais. 

B) XVI, no período das Guerras dos Emboabas pelas disputas pelo controle das minas de ouro da 

região Sudeste. 

C) XIX, no contexto histórico dos conflitos de terras oriundos da Guerra do Paraguai. 

D) XVII, durante a exploração de cana de açúcar na região nordeste do Rio Grande do Sul. 

E) XIX, ao longo da primeira etapa de colonização alemã da Região Sul do país. 

 

 

QUESTÃO 23 – A “Pessoa do Ano” é uma edição anual da Revista Time destinada a destacar o perfil 

que, naquele ano, mais teria influenciado eventos e/ou pessoas. Em 2019, a Revista Time elegeu 

como Pessoa do Ano: 

 

A) Papa Francisco. 

B) Donald Trump. 

C) Rainha Elizabeth. 

D) Greta Thunberg. 

E) Nancy Pelosi. 

 

 

QUESTÃO 24 – O Acordo de Paris tem como tema central: 

 

A) A igualdade de gênero. 

B) O aquecimento global. 

C) A discriminação racial. 

D) O protecionismo econômico. 

E) As regulações alfandegárias. 

 

 

QUESTÃO 25 – Que problema ambiental fez com que a Austrália fosse destaque das principais 

agências de notícia no final de 2019 e início de 2020? 

 

A) Assoreamento de aquíferos. 

B) Deslizamento de terras. 

C) Poluição do litoral norte. 

D) Esgotamento do solo. 

E) Incêndios florestais. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de Símbolos: 

  Conector “e” 

  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Conector “Se...então...” 

  Conector “Se e somente se” 

  Negação de uma proposição 

 

QUESTÃO 26 – Considerando que as coordenadas do vértice da função de segundo grau 

bxxf  2)(  são (0, -5), então o valor de 
2b  será: 

 

A) 5. 

B) -5. 

C) 25. 

D) -25. 

E) 0. 
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QUESTÃO 27 – A figura abaixo representa dois triângulos equiláteros ABC e BDE nos quais a medida 

de AD é 12. 

 
 

Se B é ponto médio de AD e os pontos A, B e D estão alinhados, então a área do triângulo ABC é: 

 

A) 35 . 

B) 36 . 

C) 37 . 

D) 38 . 

E) 39 . 

 

 

QUESTÃO 28 – Um capital de R$ 18.000,00, aplicado a uma taxa de 6% ao mês, durante um 

semestre, produz um montante, no regime de capitalização simples, de: 

 

A) R$ 24.480,00. 

B) R$ 20.480,00. 

C) R$ 16.480,00. 

D) R$ 9.480,00. 

E) R$ 6.480,00. 

 

 

QUESTÃO 29 – Se P, Q e R são proposições simples tais que P e Q são verdadeiras e R é falsa, então 

o valor lógico de   RQP   é: 

 

A) Enigmático. 

B) Contraditório. 

C) Falso. 

D) Verdadeiro. 

E) Impossível de determinar. 

 

 

QUESTÃO 30 – A negação da proposição “Vacaria é uma cidade populosa” é dada pela proposição: 

 

A) Vacaria não tem muitos habitantes. 

B) Vacaria não é uma cidade populosa. 

C) Vacaria tem menos de duzentos mil habitantes. 

D) Vacaria tem poucos habitantes. 

E) É impossível negar que Vacaria não seja uma cidade populosa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – As dermatofitoses, também conhecidas como tinhas ou tineas, em bovinos, equinos, 

cães e gatos são doenças causadas por fungos filamentosos queratinofílicos e queratinolíticos. Essas 

micoses podem ser transmitidas através do contato direto com o ambiente, animais e/ou humanos 

acometidos pela doença, bem como pelo contato com portadores assintomáticos. A transmissão 

também pode ocorrer através do contato com instrumentos ou objetos contaminados com os fungos. 

Assinale a alternativa em que estão citados os gêneros de fungos filamentosos, queratinifílicos e 

queratinolíticos, causadores de dermatofitoses. 
 

A) Candida, Cryptococcus e Histoplasma. 

B) Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. 

C) Candida, Epidermophyton e Aspergillus. 

D) Microsporum, Cryptococcus e Trichophyton. 

E) Aspergillus, Claviceps e Histoplasma. 
 

 

QUESTÃO 32 – De acordo com o Censo Agropecuário 2017 do IBGE, divulgado em 10/2019, no 

município de Vacaria existiam mais de 46.000 cabeças de bovinos em 730 estabelecimentos 

agropecuários. Segundo o mesmo censo, foram produzidos, naquele ano, mais de 3.600.000 litros de 

leite de vaca. Considerando a importância econômica da bovinocultura para o desenvolvimento do 

município, assinale a alternativa em que estão corretamente citados os agentes bacterianos 

abrangidos pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal 

(PNCEBT) do MAPA. 
 

A) Mycobacterium bovis e Brucella bovis. 

B) Mycobacterium tuberculosis e Brucella bovis. 

C) Mycobacterium paratuberculosis e Brucella abortus. 

D) Mycobacterium bovis e Brucella abortus. 

E) Mycobacterium tuberculosis e Brucella abortus. 
 

 

QUESTÃO 33 – Com mais de 10 milhões de dúzias de ovos produzidas em 2017, a avicultura em 

Vacaria assume destaque como outra atividade agropecuária que movimentou aproximadamente 33 

milhões de reais. A Laringotraqueíte infecciosa das aves é uma doença que requer notificação 
obrigatória imediata de qualquer caso suspeito, segundo a Instrução Normativa nº 50/2013 do MAPA. 

A capacidade que o agente da doença apresenta em determinar aparecimento de sinais clínicos nas 

aves infectadas varia conforme a estirpe (baixa ou alta patogenicidade). O agente etiológico da doença 

em questão é identificado como: 
 

A) Pasteurella multocida. 

B) Pasteurella haemolytica. 

C) Herpesvírus da subfamília Alphaherpesvirinae. 

D) Picornaviridae do gênero Aphtovirus. 

E) Rhabdoviridae do gênero Lyssavírus. 
 

 

QUESTÃO 34 – As diferenças estruturais e bioquímicas entre células eucarióticas e procarióticas dão 

maior oportunidade pela toxicidade seletiva das drogas antibacterianas comparadas a drogas 

antifúngicas, porque os fungos são eucarióticos. Desenvolver drogas antivirais seletivamente tóxicas 

é difícil, porque a replicação viral depende muito das vias metabólicas das células do hospedeiro. 

Nesse sentido, analise as assertivas abaixo, em relação ao modo de ação das drogas antibacterianas: 
 

I. Antibióticos betalactâmicos interferem na síntese da parede celular. 

II. O ácido clavulânico é um exemplo de inibidor da enzima betalactamase. 

III. As sulfonamidas inibem a síntese do ácido fólico. 

IV. As tetraciclinas interferem na síntese proteica. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas IV. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 35 – A zoonose parasitária popularmente conhecida como “úlcera de Baurú” ou “botão do 

Oriente”, no Brasil, é causada pela picada da fêmea do inseto _________________, que transmite a 

forma promastigota do protozoário do gênero _________________ que ao ser inoculada no homem 

ou no cão transforma-se na forma ___________________.   

 

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

 

A) Lutzomya – Leishmania – amastigota 

B) Rhipicephalus – Pilobolus – esporulada 

C) Aedes – Cryptosporidium – sexuada 

D) Anopheles – Leishmania – flagelada 

E) Lutzomya- Crysptosporidium – amastigota 

 

 

QUESTÃO 36 – A posição de destaque do Brasil como país exportador de carnes bovina, suína e de 

frango impõe que sejam tomadas medidas de biosseguridade nos plantéis, granjas e rebanhos, 

visando minimizar o risco de enfermidade nas populações animais. Nesse sentido, analise as assertivas 

abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O Brasil é considerado um país livre da Influenza Aviária.  

(  ) Até os dias de hoje, nenhum caso de brucelose causada por Brucella melitensis foi notificado no 

país. 

(  ) A peste Suína Africana é uma doença erradicada em todo o território nacional. 

(  ) Na região sul do Brasil, apenas os Estados de Santa Catarina e Paraná não vacinam o rebanho 

bovino contra a tuberculose. 

 

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

    

A) V – F – F – V. 

B) V – V – F – F. 

C) V – V – V – F. 

D) F – V – F – V. 

E) F – F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 37 – Em relação à bovinocultura leiteira, o leite de vaca é caracterizado, pelo Ministério 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), como um fluido biológico complexo. A sua 

composição varia de acordo com a espécie, raça, individualidade, alimentação, tempo de gestação, 

entre outros fatores. Do ponto de vista físico-químico, o leite é uma mistura homogênea de grande 

número de substâncias. A água constitui, em volume, o principal componente do leite. Entra, em 

média, na porcentagem de 87%, influindo sensivelmente na densidade do leite. Os laticínios realizam 

várias análises no leite que recebem antes de enviarem para o consumo humano. Nesse sentido, 

analise as assertivas a seguir: 

 

I. Os Sólidos Totais (ST) são divididos em lipídeos (gorduras) e Sólidos Não Gordurosos (SNG).  

II. Os SNG estão representados principalmente por proteínas, carboidratos e cinzas. 

III. O Extrato Seco Total (EST) compreende todos os elementos do leite. 

IV. O Extrato Seco Desengordurado (ESD) compreende todos os elementos do leite menos a água e 

a gordura.  

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas IV. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

 



555_CE_12_NS_DM_27/8/202015:29:00 

Execução: Fundatec 
MÉDICO VETERINÁRIO 

QUESTÃO 38 – Amparados por crenças religiosas sobre os alimentos, no judaísmo, o código alimentar 

é denominado Leis Kosher ou Kasher (permitido, apropriado) e, entre os muçulmanos, as regras 

alimentares são chamadas Halal (lícito, permitido). Nas indústrias, matadouros e/ou frigoríficos, os 

bovinos submetidos aos abates Kasher ou Halal seguem algumas características próprias que os 

distinguem do abate comum. Qual a principal diferença entre os abates religiosos (Kosher e Halal) e 

os comuns, rotineiros? 

 

A) Aceitação de, no máximo, dois golpes de marreta para concretizar o abate. 

B) Degola por incisão com faca na pele, músculos, traqueia, esôfago, artérias carótidas e veias 

jugulares. 

C) Uso da pistola pneumática de penetração apenas nas fêmeas e degola nos machos. 

D) Uso de faca rotativa no abate Halal e pistola de dardo cativo no abate Kasher. 

E) Insensibilização por eletronarcose, apenas nos animais aspados. 

 

 

QUESTÃO 39 – A ceratoconjuntivite infecciosa dos bovinos, doença caracterizada por conjuntivite, 

lacrimejamento e ceratite, é causada pela Moraxella bovis, bactéria gram-negativa imóvel, não 

esporulada e não capsulada. A doença afeta animais independentemente da idade e do sexo. Animais 

da raça Hereford são mais frequentemente afetados. Em relação a essa doença, é correto afirmar 

que: 

         

A) Os animais afetados apresentam febre elevada no final do dia e alterações neurológicas nos casos 

de maior gravidade. 

B) As lesões provocadas pela bactéria se originam no centro da córnea e progridem centrifugamente. 

C) Frequentemente, os animais afetados apresentam claudicação derivada de reações alérgicas nas 

articulações. 

D) A cegueira, quando ocorre, deriva da evolução da infecção que produz lesão no nervo óptico. 

E) O diagnóstico de certeza exige o isolamento do agente que é obtido pela semeadura de raspado da 

córnea lesada. 

 

 

QUESTÃO 40 – A brucelose bovina é uma doença que cursa com presença de abortos nas fêmeas de 

primeiras gestações e, nas subsequentes, são levadas a termo, embora ocorra a eliminação das 

bactérias nos fluidos fetais após o aborto ou partos subsequentes. As brucelas podem ser excretadas 

intermitentemente no leite por vários anos. Nos touros, as estruturas-alvo incluem vesículas seminais, 

ampolas, testículos e epidídimos. Em relação ao diagnóstico, controle e prevenção da brucelose 

bovina, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Os sinais clínicos da doença são inespecíficos, embora aborto e retenção de placenta nas novilhas 

de primeira cria são sugestivos da presença da brucelose. 

II. No Brasil, o teste de soroaglutinação com Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) é um teste de 

triagem definido pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

III. A vacina B19 deve ser aplicada em terneiras com idade entre 3 e 8 meses. 

IV. A aplicação da vacina RB 51 em fêmeas adultas não induz a produção de anticorpos. 

   

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas IV. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II, III e IV. 


