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CONCURSO PÚBLICO 

HORIZONTINA/RS  
 

Médico Veterinário 
 

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

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Estudo afirma que bebês são altruístas 
 

 Um estudo publicado apontou que bebês parecem ser 
capazes de comportamentos altruístas. A pesquisa envolveu 
quase 100 bebês de 19 meses de idade. 
 Os cientistas montaram um cenário em que o bebê 
tinha _____ disposição algumas frutas. A ideia era verificar 
se ele se disporia a dar comida a um estranho – no caso, um 
dos pesquisadores –, sem ser encorajado. 
 O pesquisador, sentado à frente da criança em uma 
mesa, mostrava a ela um pedaço de fruta. Caso o bebê 
estivesse em um primeiro grupo selecionado para a 
avaliação, o “de controle”, o cientista colocava a comida em 
uma __________ no chão ao alcance da criança e ficava 
parado, esperando a sua ação. Já no outro grupo, o 
pesquisador fingia derrubar a fruta e tentava recuperá-la, 
sem sucesso. 
 A intenção dos cientistas era de que o adulto 
parecesse querer a fruta nesse último caso, enquanto, no 
primeiro, estaria indiferente à comida. A descoberta foi de 
que apenas 4% das crianças no grupo de controle pegava a 
fruta e a devolvia ao pesquisador. No outro, a taxa de bebês 
que devolveu a comida foi de mais de 50%. 
 Na segunda parte do experimento, outras crianças 
foram observadas. Seus pais as levaram até o local da 
pesquisa logo antes de uma refeição ou lanche que seus 
bebês estavam acostumados a fazer – ou seja, quando 
provavelmente estivessem famintos. 
 A diferença entre esse teste e o primeiro é de que, 
neste caso, haveria um, digamos assim, custo para a criança 
que resolvesse devolver a fruta: ela continuaria passando 
fome. Desse modo, os pesquisadores queriam verificar se o 
comportamento de ajudar o próximo seria reproduzido até 
mesmo quando resultasse em uma consequência negativa 
para o bebê. 
 Os resultados foram __________: enquanto nenhuma 
criança do grupo de controle ofereceu a comida de volta ao 
cientista, 37% dos bebês do outro grupo o fizeram. Assim, os 
pesquisadores afirmam ter descoberto raízes do 
comportamento altruísta já no início da infância.  

(Site: Abril - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) a | bandeija | impressionantes 
b) à | bandeja | imprecionantes 
c) a | bandeja | impressionantes 
d) à | bandeja | impressionantes 
e) a | bandeija | imprecionantes  
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A maior parte das crianças, do chamado grupo de 

controle, devolveu a fruta ao pesquisador. 
b) A taxa de bebês do outro grupo que devolveu a fruta ao 

pesquisador foi inferior a 50%.  
c) Os pesquisadores investigaram, em uma segunda parte do 

experimento, se os bebês reproduziriam novamente o 
comportamento altruísta, mesmo quando houvesse uma 
consequência negativa para esses bebês. 

d) Os resultados da pesquisa não surpreenderam os 
cientistas, já que esses bebês não reproduziram nenhum 
comportamento de ajuda ao próximo. 

e) Os pesquisadores, durante o experimento, encontraram 
evidências do comportamento altruísta ao final da 
infância. 

 

3) Em “A pesquisa envolveu quase 100 bebês de 19 meses 
de idade.”, a forma verbal sublinhada está empregada no: 
 
a) Presente do indicativo. 
b) Pretérito perfeito do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
e) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
 

4) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Faltamos ao compromisso, por que foi necessário. 
b) Este é o motivo por que decidimos nos afastar. 
c) Por quê ninguém compareceu ao exame? 
d) Desconhecemos o porque de tanta rebeldia. 
e) Ele foi excluído do grupo porque? 
 

5) Assinalar a alternativa cujo termo sublinhado é um agente 
da passiva: 
 
a) O gado ia tangido pela seca. 
b) A menina corria pela chuva. 
c) Trocou a ganância pelo companheirismo. 
d) O homem feriu o indefeso animal. 
e) Cumprimentaram-se no meio da rua. 
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6) Conforme a gramática normativa, em relação à colocação 
pronominal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Me chamaram para participar do sorteio. 
II. Sempre nos disseram a verdade. 
III. Não informaram-te sobre os prazos? 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

7) Na oração “À medida que as horas passavam, ficava mais 
ansioso.”, a expressão sublinhada exprime ideia de: 
 
a) Tempo. 
b) Causa. 
c) Proporção. 
d) Concessão. 
e) Conformidade. 
 

8) Em relação à regência nominal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Aquele trabalho foi considerado análogo de escravidão. 
II. A sala ficava contígua à cozinha.  
III. Parecia alheio por todas as coisas. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

9) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) São Paulo, 29 de outubro, de 2015. 
b) Poucos alunos, realmente estudaram para a prova. 
c) A sentença, minha senhora, era previsível. 
d) Nas férias visitei, Curitiba a capital do Paraná. 
e) Espero, que você se arrependa logo. 
 

10) Em relação à regência verbal, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Naquele momento, dependia de aprovação. 
(_) Procederemos a um inquérito. 
(_) Suas atitudes implicaram em problemas.  
 
a) E - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - E - C. 
e) C - C - E. 
  

MATEMÁTICA 
 
11) A tabela abaixo apresenta a idade de alguns funcionários 
de certa empresa. Sendo assim, assinalar a alternativa que 
apresenta o valor correspondente à média dessas idades: 
 

Idade Quantidade de funcionários 
20 12 
25 8 
30 14 
35 6 

 
a) 27 
b) 26,75 
c) 26,5 
d) 26 
e) 25 
 

 

12) Sabendo-se que a razão entre a quantidade de homens e 
de mulheres em certo evento é igual a 5/7, que há mais 
mulheres do que homens nesse evento, e que há um total 
de 360 pessoas nesse evento, ao todo, quantas mulheres há 
nesse evento? 
 
a) 180 
b) 190 
c) 200 
d) 210 
e) 215 
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13) Sabe-se que 3 funcionários de certa fábrica trabalham 5 
horas e produzem um total de 150 unidades de certo 
produto. Sendo assim, mantendo-se o mesmo ritmo de 
trabalho, ao todo, quantas horas são necessárias para que 2 
funcionários produzam 300 unidades desse mesmo 
produto? 
 
a) 15h 
b) 16h 
c) 17h 
d) 18h 
e) 19h 
 

 

14) Durante uma convenção, foram disponibilizados 5 
estandes para a apresentação dos produtos de certas 
empresas. Sabendo-se que 8 empresas se inscreveram para 
fazer essa apresentação, mas que apenas 5 serão escolhidas, 
de quantos modos distintos pode ser feita a escolha das 
empresas que irão se apresentar? 
 
a) 6.720 
b) 120 
c) 56 
d) 52 
e) 200 
 

 

15) Em um grupo de 20 professores, há 12 homens e 8 
mulheres. Sabe-se que, dentre os homens, 6 são professores 
de matemática, 4 de português e 2 de ciências, e dentre as 
mulheres, 5 são professoras de matemática, 2 de português 
e 1 de ciências. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa 
desse grupo, qual a probabilidade de ele ser um homem ou 
uma professora de ciências? 
 
a) 75% 
b) 70% 
c) 65% 
d) 60% 
e) 50% 
  
  

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

16) Em relação às funcionalidades do Word 2010, sobre os 
atalhos de teclado e suas funções, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Ctrl + X. 
(2) Ctrl + E. 
(3) Ctrl + Z. 
 
(_) Utilizado para desfazer a ação anterior. 
(_) Utilizado para recortar o conteúdo selecionado para a 

área de transferência. 
(_) Utilizado para centralizar o texto. 
 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

17) Sobre as principais funções do Excel 2010, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A função SE é utilizada para retornar um valor se uma 

condição for verdadeira e outro valor se for falsa. 
II. A função SOMA é utilizada para somar os valores nas 

células. 
III. A função ESCOLHER é utilizada para analisar uma única 

linha ou coluna e localizar um valor, na mesma posição, 
em uma segunda linha ou coluna. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
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18) Sobre hardware e software, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Hardware. 
(2) Software. 
 
(_) Antivírus. 
(_) Placa de vídeo. 
(_) Monitor. 
(_) Spyware. 
 
a) 2 - 1 - 1 - 2. 
b) 2 - 1 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1 - 1. 
e) 1 - 2 - 2 - 1. 
 

19) Há uma proteção antivírus integrada ao Windows 10, a 
qual oferece proteção em tempo real contra ameaças de 
software, como vírus e malware em e-mails, nos aplicativos 
e na Web. Assinalar a alternativa que apresenta o nome 
dessa proteção: 
 
a) Windows Explorer. 
b) Microsoft Office. 
c) Internet Explorer. 
d) Microsoft Edge. 
e) Windows Defender. 
 

20) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, sobre golpes na internet, o phishing ocorre por 
meio do envio de mensagens eletrônicas que, entre outros: 
 
I. Tentam se passar pela comunicação oficial de uma 

instituição conhecida, como um banco, uma empresa ou 
um site popular. 

II. Informam que a não execução dos procedimentos 
descritos pode acarretar sérias consequências, como a 
inscrição em serviços de proteção de crédito e o 
cancelamento de um cadastro, de uma conta bancária ou 
de um cartão de crédito. 

III. Auxiliam o usuário a proteger seu computador. 
  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O Poder Judiciário do Município será exercido pela 

Câmara de Vereadores; e o Poder Legislativo, pelo 
Prefeito.  

b) São de iniciativa privativa do Prefeito os projetos de lei 
materiais que disponham sobre matéria tributária.  

c) A saúde é direito e dever do Estado e da União, devendo 
sua execução ser feita, preferencialmente, através do 
serviço privado, em articulação com o Município.  

d) A soberania popular é exercida por sufrágio universal e 
pelo voto direto e público, com igual valor para todos.  

e) Todos têm direito ao meio ambiente saudável e 
ecologicamente equilibrado, impondo-se à sociedade o 
dever de defendê-lo para o benefício das gerações 
futuras.  

 

22) De acordo com a Lei Municipal nº 1.008/1990 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a posse 
e o exercício, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Exercício é a aceitação expressa das atribuições, deveres e 

responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizado com a 
assinatura de termo pela autoridade competente e pelo 
compromissando. 

b) A posse dar-se-á no prazo de até quinze dias contados da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo, a 
pedido, ser prorrogado por igual período. 

c) A promoção, a readaptação e a recondução interrompem 
o exercício. 

d) Posse é o desempenho das atribuições do cargo pelo 
servidor. 

e) É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em 
exercício, contados da data da posse. 

 

23) De acordo com a Lei Municipal nº 3.071/2009, 
permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), na qualidade de segurado, o servidor ativo que: 
 
I. Estiver em disponibilidade remunerada. 
II. Estiver afastado ou licenciado do cargo efetivo, 

independentemente da opção que fizer pela 
remuneração, para o exercício de mandato eletivo 
federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos do 
Art. 38 da Constituição Federal. 

III. Foi exonerado.  
IV. Teve a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens.  
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24) Segundo a Lei Municipal nº 1.010/1990, merecimento é 
a demonstração positiva do servidor no exercício do seu 
cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, 
dedicada e leal das atribuições cometidas, bem como pela 
sua assiduidade, pontualidade e disciplina. Fica prejudicado 
o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do 
tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o 
servidor: 
 
I. Sofrer alguma penalidade de advertência.  
II. Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que 

convertida em multa. 
III. Cometer alguma falta injustificada ao serviço.  
IV. Somar 10 atrasos de comparecimento ao serviço e/ou 

saídas antes do horário marcado para término da jornada. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Todos os itens. 
 

25) De acordo com a Constituição Federal, todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público, entre outros: 
 
I. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 
que se dará publicidade. 

II. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

III. Proteger a fauna e a flora, e implementar práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica e que 
provoquem a extinção de espécies. 

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

26) De acordo com o Decreto nº 9.013/2017, sobre o abate 
normal, analisar os itens abaixo: 
 
I. É facultado o abate de animais de acordo com preceitos 

religiosos, desde que seus produtos sejam destinados 
total ou parcialmente ao consumo por comunidade 
religiosa que os requeira ou ao comércio internacional 
com países que façam essa exigência. 

II. É proibido o chamuscamento de suídeos sem escaldagem 
e depilação prévias. 

III. Deve ser evitada a correspondência entre as carcaças, as 
partes das carcaças e suas respectivas vísceras, até o 
término do exame post mortem. 

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

27) Em conformidade com o Decreto nº 9.013/2017, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Quando houver suspeita de doenças infectocontagiosas de 
notificação imediata, determinada pelo serviço oficial de 
saúde animal, além das medidas já estabelecidas, cabe ao 
_____________________ notificar o serviço oficial de saúde 
animal, primeiramente na área de jurisdição do 
estabelecimento; isolar os animais suspeitos e manter o lote 
sob observação enquanto não houver definição das medidas 
epidemiológicas de saúde animal a serem adotadas; e 
determinar a imediata desinfecção dos locais, dos 
equipamentos e dos utensílios que possam ter entrado em 
contato com os resíduos dos animais ou qualquer outro 
material que possa ter sido contaminado, atendidas as 
recomendações estabelecidas pelo serviço oficial de saúde 
animal. 
 
a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
b) Serviço de Inspeção Federal 
c) Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
d) Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal 
e) Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 
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28) De acordo com o Decreto nº 9.013/2017, sobre o 
conceito adotado para o Procedimento Padrão de Higiene 
Operacional, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Ato normativo com o objetivo de fixar a identidade e as 

características mínimas de qualidade que os produtos de 
origem animal devem atender. 

b) Programas desenvolvidos, procedimentos descritos, 
implantados e verificados pelo estabelecimento, com 
vistas a assegurar a qualidade e a integridade dos seus 
produtos, que incluam, mas que não se limitem, aos 
programas de pré-requisitos ou a programas equivalentes 
reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

c) Procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, 
monitorados e verificados pelo estabelecimento, com 
vistas a estabelecer a forma rotineira pela qual o 
estabelecimento evita a contaminação direta ou cruzada 
do produto e preserva sua qualidade e integridade, por 
meio da higiene, antes, durante e depois das operações. 

d) Aplicação de agentes químicos aprovados pelo órgão 
regulador da saúde ou de métodos físicos nas superfícies 
das instalações, dos equipamentos e dos utensílios. 

e) Conjunto de parâmetros que permite caracterizar as 
especificações de um produto de origem animal em 
relação a um padrão desejável ou definido, quanto aos 
seus fatores higiênico-sanitários. 

 

29) De acordo com a Lei nº 6.437/1977, são consideradas 
infrações sanitárias: 
 
I. Fazer propaganda de produtos sob vigilância sanitária, 

alimentos e outros, contrariando a legislação sanitária. 
II. Reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e 

de outros produtos capazes de serem nocivos à saúde, no 
envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes, 
produtos dietéticos, medicamentos, drogas, produtos de 
higiene, cosméticos e perfumes. 

III. Utilizar, na preparação de hormônios, órgãos de animais 
doentes, estafados ou emagrecidos ou que apresentem 
sinais de decomposição no momento de serem 
manipulados. 

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

30) De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Improbidade 
Administrativa, sobre os atos de improbidade 
administrativa, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao 

erário. 
(2) Ato de improbidade administrativa que importa 

enriquecimento ilícito. 
 
(_) Permitir ou facilitar aquisição, permuta ou locação de 

bem ou serviço por preço superior ao de mercado.  
(_) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 

enriqueça ilicitamente.  
(_) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

(_) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, bem como o trabalho de servidores públicos, 
empregados ou terceiros contratados por essas 
entidades. 

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

31) De acordo com a Lei nº 5.517/1968, sobre o exercício da 
profissão de Médico Veterinário, é CORRETO afirmar que: 
 
a) A regência de disciplinas médico-veterinárias poderá ser 

realizada por profissionais de outras profissões, com 
especialização na área específica. 

b) As perícias, os exames e as pesquisas reveladoras de 
operações dolosas em animais inscritos nas competições 
desportivas será de responsabilidade da polícia ambiental 
federal. 

c) A inspeção e a fiscalização, sob o ponto de vista sanitário, 
higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, 
fábricas de conservas de carne e de pescado, são de 
competência privativa do Médico Veterinário. 

d) A peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, 
doenças, acidentes e exames técnicos em questões 
judiciais poderá ser realizada pelo Médico Veterinário, em 
caráter de exceção.  

e) O estudo e a aplicação de medidas de saúde pública, no 
tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem, 
são de atribuição única da medicina humana, não 
podendo ser atribuídos ao Médico Veterinário. 
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32) De acordo com a Portaria nº 1.428/MS, sobre as 
definições e os princípios gerais, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
__________________: peça escrita fundamentada técnica 
e/ou legalmente, na qual a autoridade sanitária que realizou 
a inspeção registra suas conclusões a partir da avaliação 
sobre o cumprimento da legislação em vigor e de Projetos da 
Garantia da Qualidade considerando as Boas Práticas em 
função do Padrão de Identidade e Qualidade, bem como as 
orientações e intervenções necessárias. ________________: 
é aquela exigida por um determinado evento que teve como 
consequência um agravo ao consumidor e/ou trabalhador, 
com vistas a determinar e intervir na causa dos efeitos 
prejudiciais à saúde humana. 
 
a) Inspeção Sanitária | Inspeção Sanitária 
b) Sistema de Análise de Perigos em Pontos Críticos de 

Controle | Inspeção Programada 
c) Laudo de Inspeção | Inspeção Programada 
d) Laudo de Inspeção | Inspeção Especial 
e) Cadeia Alimentar | Inspeção Sanitária 
 

33) De acordo com o Manual de Processo Administrativo 
Sanitário, a Administração Pública, para registro de seus 
atos, controle da conduta de seus agentes e solução de 
controvérsias dos administrados, utiliza-se de diversificados 
procedimentos que recebem a denominação comum de 
processo administrativo. Sobre esse assunto, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. O que caracteriza o procedimento de um processo é o 

ordenamento de atos para a solução de uma 
controvérsia.  

II. O que caracteriza o processo é o modo específico do 
ordenamento dos atos.  

III. O processo administrativo é uma sucessão itinerária e 
encadeada de atos administrativos.  

IV. O processo administrativo sanitário pode tramitar por 
meio de dois procedimentos distintos: o rito sumaríssimo 
e o rito da análise fiscal.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Todos os itens. 
 

34) Na terapia da vaca seca, o tratamento da mastite, de 
todas as vacas leiteiras no momento da secagem, foi 
praticado por décadas. Em relação a isso, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A contagem total de células somáticas do leite de tanque 

diminui, e os principais agentes causadores de mastite 
mudam de ambientais para contagiosos.  

b) A terapia seletiva da vaca seca é um método cada vez 
mais atraente para diminuir a rotina de tratamentos 
antimicrobianos em gado leiteiro. 

c) O refinamento de testes atualmente disponíveis para 
identificar infecções mamárias (tais como contagem de 
coliformes) produz um teste com alta sensibilidade e 
baixa especificidade adequadas, sendo, assim, o mais 
recomendado para o rebanho. 

d) É considerada uma terapia econômica de vacas infectadas 
pelos chamados patógenos menores. 

e) O uso de antibiótico intramamário pré-parto é uma 
alternativa para a prevenção de novas infecções 
intramamárias durante o período seco. 

 
 

35) Em perspectiva molecular, agentes antimicrobianos 
produzem a inibição do crescimento ou matam os 
microrganismos mediante vários mecanismos. Os 
medicamentos antimicrobianos podem ser classificados 
como bactericidas ou bacteriostáticos. Sobre a atividade 
bactericida dependente de concentração, geralmente 
exercendo efeito significativo após o efeito do antibiótico, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Grupo químico flouroquinolona. Exemplo de droga: 

enrofloxacina, marbofloxacina.  
b) Grupo químico cefalosporinas. Exemplo de droga: 

clindamicina. 
c) Grupo químico tetraciclina. Exemplo de droga: 

estreptomicina, gentamicina. 
d) Grupo químico penicilinas. Exemplo de droga: doxiciclina, 

azitromicina. 
e) Grupo químico sulfonamida. Exemplo de droga: ceftiofur, 

cefalexina. 
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36) Uma função do fígado é ser uma glândula secretória do 
sistema digestório. Sua secreção, a bile, tem um papel 
importante na digestão de gordura. A bile é secretada pelos 
hepatócitos para os canalículos, dos quais flui para o sistema 
de ductos biliares. Em relação à bile, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O epitélio do ducto biliar é metabolicamente ativo e 

capaz de alterar a composição da bile canalicular por 
adição de água e eletrólitos, especialmente bicarbonato. 

(_) A bile contém fosfolipídios e colesterol mantidos em 
solução aquosa pela ação de detergentes dos ácidos 
biliares. 

(_) A digestão alimentar completa dos peptídeos e 
aminoácidos livres ocorre tanto na superfície dos 
enterócitos quanto dentro das células. 

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

37) Para o melhor entendimento sobre a interação entre 
medicamento e receptor, é necessário quantificar a 
concentração de um determinado medicamento e o efeito 
biológico que ele causa. Para a grande maioria das 
substâncias com efeito farmacológico, a intensidade de 
efeito produzido pelo medicamento em geral depende da 
quantidade administrada. Sobre a potência dos 
medicamentos, analisar os itens abaixo: 
 
I. Em sua maioria, são considerados compostos orgânicos 

com propriedades de ácidos fracos ou bases fracas e, 
portanto, em solução aquosa, apresentam-se 
parcialmente ionizados.  

II. A potência in vivo, isto é, a dose administrada a um animal 
íntegro, sofre influência dos parâmetros 
farmacocinéticos, como absorção, distribuição, 
biotransformação e excreção do medicamento, e 
parâmetros farmacodinâmicos, como a capacidade 
inerente de um medicamento de combinar-se com seus 
respectivos receptores.  

III. Medicamentos pouquíssimo potentes apresentam como 
desvantagem a necessidade de doses muito elevadas, o 
que, muitas vezes, torna incômoda a sua administração.  

IV. Medicamentos extremamente potentes devem ser 
manipulados com mais cuidado, podendo acarretar 
intoxicações. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
 

38) Em relação aos mediadores pró-inflamatórios, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) As três principais citocinas pró-inflamatórias produzidas 

por células sentinelas são o fator de necrose tumoral α, a 
interleucina 1 e a interleucina 6. 

(_) A inflamação crônica se desenvolve minutos após a lesão 
tecidual. O tecido danificado gera dois tipos de sinal 
somente: primeiramente, as células rompidas dispensam 
moléculas que desencadeiam a liberação de citocinas, 
quimiocinas e enzimas por células sentinelas; em seguida, 
ocorre a dor, devido à lesão tissular, que faz com que os 
nervos sensoriais liberem peptídeos bioativos.  

(_) As citocinas sintetizam e secretam uma mistura de 
moléculas que desencadeiam a inflamação, inibem o 
crescimento microbiano e iniciam as primeiras etapas da 
imunidade adaptativa. 

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



 
 
 

9  www.objetivas.com.br 
 

39) As dermatofitoses, também denominadas de tinhas, 
Ringworm ou Tinea, são micoses cutâneas causadas por um 
grupo de fungos denominados genericamente dermatófitos, 
os quais geralmente afetam somente tecidos queratinizados, 
como extrato córneo, pelos, unhas, casco e pena de animais. 
É uma doença de grande importância em saúde pública, por 
ser uma zoonose ou antropozoonose, sendo sua ocorrência 
influenciada por fatores ambientais e de manejo. Com 
relação às dermatofitoses, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Em pequenos animais, a ocorrência da dermatofitose não 

está relacionada à sazonalidade, não havendo diferenças 
na prevalência desta com relação ao sexo dos animais. 
Porém, em relação à idade, os jovens com idade inferior a 
um ano apresentam maior predisposição à dermatofitose. 
Em relação à raça, parece haver predisposição aos 
animais puros, ocorrendo, principalmente, nos caninos, 
em Yorkshire; e, em felinos, nos Persas.  

b) No Rio Grande do Sul, a prevalência de dermatofitose 
suína por Trichophyton verrucosum varia de 17,5% a 
62,8%, sendo uma doença de baixa morbidade e baixa 
mortalidade. Já em equinos, a doença apresenta maior 
ocorrência que em outras espécies, sendo causada 
principalmente por T. equinum e T. mentagrophytes. 

c) A temperatura ideal de crescimento é em torno de 18ºC, 
sendo termotolerantes, o que possibilita a sua 
sobrevivência e produção a altas temperaturas e, por isso, 
não estão relacionados à doença sistêmica. Persistem em 
áreas muito inflamadas e, em razão disso, possuem 
crescimento centrífugo.  

d) A transmissão por contato direto com fômites, como 
escovas, arreios, cobertores e camas, é frequente, uma 
vez que os macroconídeos e esporos podem permanecer 
no ambiente por 38 meses. Animais domésticos e 
selvagens e humanos podem ser 
acometidos, sendo que os idosos parecem ser mais 
suscetíveis. Além disso, fatores como condições 
climáticas, práticas sociais, deslocamentos cada vez mais 
frequentes e hábitos de higiene certamente contribuem 
para as variações epidemiológicas dos dermatófitos em 
humanos.  

e) Os gatos podem desenvolver as formas clínica e subclínica 
da dermatofitose, de forma simultânea. A forma clássica 
pode ser imperceptível em animais de pelos longos, 
sendo as formas localizada e disseminada facilmente 
confundidas. Os pseudomicetomas dermatofíticos 
causados por M. canis são mais comuns em todas as 
raças, onde há invasão da derme profunda, levando à 
ocorrência de nódulos de consistência firme à friável e de 
formato irregular, algumas vezes fistulados e com 
presença de grânulos, normalmente localizados na base 
da cauda. 

 

40) A cobertura é limitada pela duração do cio, coincidindo 
com o momento da ovulação. A duração do cio é espécie 
dependente e varia ligeiramente de uma fêmea para outra 
dentro da mesma espécie. A espécie que apresenta duração 
do ciclo estral de 16-17 dias, duração do cio de 24-36; 32-40, 
e o momento da ovulação ocorre 30 a 36 horas a partir do 
início do cio é: 
 
a) Porca. 
b) Vaca. 
c) Cabra. 
d) Égua. 
e) Ovelha.  
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