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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

O         novo         Código         de         Ética         só         entrou         em         vigor         no         dia         09
de         setembro         de         2017.         Nele         algumas         alterações         foram
realizadas         visou         mudanças         estruturais         no         sentido         da
responsabilidade         profissional,         de         forma         a         evitar         a
negligência,         imprudência         e         imperícia         no
comportamento.         Com         o         novo         código         é         mostrado         que
a         vida         pessoal         da         pessoa         pode         refletir         no         seu
profissional         e         vice-versa,         o         que         antes         não         estava         tão
claro.

Sobre         essas         mudanças         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Que         veda         o         médico         veterinário         a         prestação         de
serviços         gratuitos         ou         por         preços         abaixo         dos
usualmente         praticados.

(B) Que         foi         acrescentado         um         artigo         que         veda         a
divulgação         de         serviços         como         gratuitos         ou         com
valores         promocionais.

(C) Que         não         é         permitido         que         o         profissional         faça         uma
atividade         social         considerando         exatamente         esse
aspecto         social,         às         pessoas         não         tem         poder
aquisitivo         para         pagar         uma         consulta,         impedindo         que
o         profissional         faça         essa         consulta         de         graça.

(D) É         permitido         ao         médico         veterinário         veicular         em
meios         de         comunicação         de         massa         e         redes         sociais
os         preços         e         formas         de         pagamento         de         seus
serviços.         A         ideia         é         que         o         valor         do         serviço         seja
usado         para         atrair         clientes         por         um         valor         mais         baixo.

Questão 02

O         controle         ou         a         inspeção         industrial         e         sanitária         de
produtos         de         origem         animal         (IISPOA)         consiste         na:

(A) Função         de         normatizar,         tecnicamente,         os         produtos
alimentares         de         interesse         dos         ministérios,
amenizando,         assim,         a         duplicidade         de         ação         e
principalmente         diminuindo         os         conflitos         entre         os
órgãos.         Com         portarias,         circulares,         instruções         de
serviços         para         orientar         o         modo         operacional         da
inspeção         industrial         e         sanitária         de         produtos         de
origem         animal         e         a         de         alimentos.

(B) Legislação         sobre         alimentos,         atingindo         os         produtos
de         origem         animal,         tendo,         inclusive,         um         Serviço         de
Inspeção,         que         atuava         dentro         dos         matadouros
municipais,         com         médicos         veterinários         ligados         à
Vigilância         Sanitária         das         Secretarias         Municipais         de
Saúde.

(C) Consolidação         de         um         minucioso         e         complexo         código
sanitário,         que,         em         particular,         abrangendo         toda         a
legislação         relativa         à         carne,         leite,         ovos,         mel         e
pescados,         desde         a         sua         produção         até         a         sua
comercialização.

(D) Adoção         de         um         conjunto         de         normas         e
procedimentos         com         a         finalidade         de         se         obter         um
produto         (carne,         leite,         ovos,         mel         e         pescado)         isento
de         qualquer         risco         e/ou         perigo         higiênico-sanitário         e
com         alta         qualidade         comercial         e         tecnológica,         sem
afetar         ou         prejudicar         o         consumidor         e         o         meio
ambiente.

Questão 03

Baseado         no         texto         acima         sobre         o         H1N1,         podemos
afirmar         que:

(A) As         epidemias         de         gripe         podem         ser         controladas         por
imunização.         O         desenvolvimento         de         uma         vacina
efetiva,         entretanto,         é         complicado         pelo         grande
número         de         linhagens         virais         resultantes         das
variações         e         mudanças         antigênicas.

(B) As         epidemias         de         gripe         podem         ser         controladas         por
medicações         orais         específicas.         O         desenvolvimento
de         novas         tecnologias         efetivas,         estão         sendo         mais
eficazes         por         causa         do         grande         número         de
linhagens         virais         resultantes         das         variações         e
mudanças         antigênicas.

(C) As         endemias         de         gripe         podem         ser         controladas         por
medicações         orais         específicas.         O         desenvolvimento
de         novas         tecnologias         efetivas,         estão         sendo         mais
eficazes         por         causa         do         grande         número         de
linhagens         virais         resultantes         das         variações         e
mudanças         antigênicas.

(D) As         epidemias         de         gripe         podem         ser         controladas         por
imunização.         O         desenvolvimento         de         uma         vacina
com         utilização         de         transposons         é         muito         menos
complicado         e         tem         se         mostrado         eficaz         pelo         grande
número         de         linhagens         virais         resultantes         das
variações         e         mudanças         antigênicas,         principalmente
em         cepas         virais,         porém         são         menos         seguras.

Questão 04

A         tuberculose         é         uma         doença         infecciosa         de         caráter
crônico,         caracterizada         por         processos         inflamatórios
específicos         e         é         de         grande         importância         por         ser         uma
zoonose.         É         causada         pelo         Mycobacterium
tuberculosis,         especificamente         em         bovinos         é         causada
pela         variedade         Mycobacterium         tuberculosis.         No         abate
desses         animais         a         inspeção         com         diagnóstico
macroscópico         para         tuberculose,         pode         ser         evidenciada
por:
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(A) Aferição         e         inspeção         macroscópica         dos         linfonodos
não         é         usada,         apenas         a         lesão         na         na         região         anterior
e         cabeça         com         evidente         linfedema         é         característica
em         caso         positivo         de         tuberculose         bovina,         e
confirmação         microscópica         por         diagnóstico
histopatológico         do         líquido         pleural.

(B) Aferição         e         inspeção         macroscópica         dos         linfonodos
não         é         usada,         apenas         a         lesão         na         região         torácica         é
evidente         em         caso         positivo         de         tuberculose         bovina,
e         confirmação         microscópica         por         diagnóstico
histopatológico         dos         pulmões.

(C) Aferição         e         inspeção         macroscópica         somente         dos
linfonodos         submandibulares,         os         únicos         acometidos
em         caso         positivo         de         tuberculose         bovina,         e
confirmação         microscópica         por         diagnóstico
histopatológico.

(D) Aferição         e         inspeção         macroscópica         dos         linfonodos
mediastinais,          pré-escapular,          linfonodos
mesentéricos         e         linfonodos         isquiáticos,         e
confirmação         microscópica         por         diagnóstico
histopatológico.

Questão 05

A         Giardia         é         um         protozoário         que         possui         um         genoma
relativamente         pequeno         para         eucariotos,         de
aproximadamente         12         pares         de         megabases.         O
genoma         também         é         muito         compacto,         contendo         poucos
íntrons         e         ausência         de         genes         responsáveis         por
diversas         vias         metabólicas,         incluindo         o         ciclo         do         ácido
cítrico.         Estas         características         são         próprias         dos
organismos         com         estilo         de         vida         parasítico.         Sobre         a
esse         microorganismo         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) A         Giárdia         é         um         parabasalídeo,         bactéria         flagelada.
A         espécie         Giardia         intestinalis,         também         conhecida
como         Giardia         lamblia,         provoca         a         giardíase,         uma
das         doenças         diarreicas         transmitidas         pela         água
mais         comum         nos         Estados         Unidos         e         causa
gastrenterite         aguda.

(B) A         Giárdia         é         um         diplomonadídeo,         protozoário
flagelado.         A         espécie         Giardia         intestinalis,         também
conhecida         como         Giardia         lamblia,         provoca         a
giardíase,         uma         das         doenças         diarreicas
transmitidas         pela         água         mais         comum         nos         Estados
Unidos         e         causa         gastrenterite         aguda.

(C) A         Giárdia         é         um         diplomonadídeo,         bactéria
flagelado.         A         espécie         Giardia         intestinalis,         também
conhecida         como         Giardia         lamblia,         provoca         a
giardíase,         uma         das         doenças         diarreicas
transmitidas         pela         água         mais         comum         nos         Estados
Unidos         e         causa         gastrenterite         aguda.

(D) A         Giárdia         é         um         parabasalídeo,         protozoário
flagelado.         A         espécie         Giardia         intestinalis,         também
conhecida         como         Giardia         lamblia,         provoca         a
giardíase,         uma         das         doenças         diarreicas

transmitidas         pela         água         mais         comum         nos         Estados
Unidos         e         causa         gastrenterite         aguda.

Questão 06

Um         bom         manejo         de         ordenha         reduz         o         risco         de         mastite
e         de         contaminação         do         leite.         Entre         as         etapas         da         rotina
de         ordenha,         destacam-se:

(A) Condução         dos         animais         para         a         ordenha,         sala         de
espera         e         de         ordenha         adequadas,         boa         preparação
dos         tetos         antes         da         ordenha         (pré-dipping),
procedimento         de         ordenha         correto,         realização         do
pós-dipping,         bem         como         higiene         do         ambiente         e         dos
utensílios         e         equipamentos         de         ordenha.

(B) É         recomendado         que,         ao         realizar         a         ordenha,         o
ordenhador         use         roupas         escuras         e         limpas,         que         não
precisa         ser         específico         para         essa         prática         (gorro,
macacão         ou         jaleco,         calça         e         botas),         pode         ser         o
mesmo         usado         para         o         manejo         de         animais         em
outras         partes         da         fazenda.         Os         cabelos         devem         estar
presos         e         cobertos.

(C) As         preferências         e         a         individualidade         de         cada         animal
não         precisam         ser         respeitadas         na         hora         de         escolher
o         local         para         ser         ordenhada.         Deve         carregar
qualquer         instrumento         de         agressão         (pau,         corda,
ferrão,         bastão         elétrico,         cano         ou         chicote)         quando         se
estiver         conduzindo         as         vacas,         para         uso         em         caso         de
ficarem         agressivos.

(D) A         condução         dos         animais         para         a         ordenha         deve         ser
realizada         de         forma         rápida         e         sem         agressões.         Na
maioria         das         vezes,         os         animais         destinados         à
produção         leiteira         são         dóceis         e,         quando         submetidos
a         condições         de         manejo         rotineiras         ficam         agressivos.

Questão 07

Em         surtos         de         aflatoxicose         no         campo,         uma         das
características         mais         marcantes         é         a         má         absorção         que
se         manifesta         como         partículas         de         ração         mal         digeridas
na         excreta         das         aves.         Também         observa-se,         em
frangos         e         poedeiras         que         recebem         AFL,         extrema
palidez         das         mucosas         e         pernas.         Dietas         deficientes         em
riboflavina         ou         colecalciferol         (vit.         D)         tornaram         frangos
sensíveis,         nos         índices         de         desenvolvimento         corporal,         a
concentrações         muito         baixas         de         AFL.         O         efeito
aflatoxina         nos         frangos         é         maior         na         fase         inicial         de
crescimento,         ou         seja,         quando         as         aves         ingeriram
aflatoxina         nos         primeiros         21         dias         de         vida,         e         quanto
maior         o         nível         de         stress         do         lote,         menor         a         quantidade
de         AFL         para         afetar         negativamente         seu         desempenho,
seja         na         produção         de         carne         ou         de         ovos.         As         principais
micotoxinas         do         grupo         dos         tricotecenos         e         o         efeito         que
causam,         são:
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(A) A         toxina         T-2;         deoxynivalenol         (DON);
diacetoxyscirpenol         (DAS),         todas         produzidas
através         de         diversas         espécies         de         fungos         do         gênero
Fusarium.         Além         dos         tricotecenos,         o         fusarium
também         pode         produzir         zearalenona         e         fumonisinas.
Dessas         fusarium-toxinas,         somente         a         zearalenona
gera         patologias         sérias         nas         aves,         como         lesões         orais
e         imunodepressão.

(B) A         toxina         T-2;         deoxynivalenol         (DON);
diacetoxyscirpenol         (DAS),         todas         produzidas
através         de         diversas         espécies         de         fungos         do         gênero
Fusarium.         Além         dos         tricotecenos,         o         fusarium
também         pode         produzir         zearalenona         e         fumonisinas.
Dessas         fusarium-toxinas,         somente         toxina         T-2         gera
patologias         sérias         nas         aves,         como         lesões         orais         e
imunodepressão.

(C) A         toxina         T-2;         deoxynivalenol         (DAS);
diacetoxyscirpenol         (DON),         todas         produzidas
através         de         diversas         espécies         de         fungos         do         gênero
Fusarium.         Além         dos         tricotecenos,         o         fusarium
também         pode         produzir         zearalenona         e         fumonisinas.
Dessas         fusarium-toxinas,         somente         as         fumonisinas
geram         patologias         sérias         nas         aves,         como         lesões
orais         e         imunodepressão.

(D) A         toxina         T-2;         deoxynivalenol         (DAS);
diacetoxyscirpenol         (DON),         todas         produzidas
através         de         diversas         espécies         de         fungos         do         gênero
Fusarium.         Além         dos         tricotecenos,         o         fusarium
também         pode         produzir         zearalenona         e         fumonisinas.
Dessas          fusarium-toxinas,          somente
diacetoxyscirpenol         gera         patologias         sérias         nas
aves,         como         lesões         orais         e         imunodepressão.

Questão 08

No         uso         de         antagonistas         de         receptores         colinégicos
(antimuscarínos)         na         clínica         de         emergência,         temos
como         um         dos         principais:

(A) Metacamilamina         -                  com         bloqueio         nicotínico
competitivo         dos         gânglios.         Tratamento         de
hipertensão         moderada         e         grave         ação         de         10         h.

(B) Betanidina         -         que         inibe                  a                  liberação                  das         vesículas
pela                  chegada                  de                  um                  impulso,         bloqueando         os
canais         de         cálcio         e         potássio.

(C) Cloreto         de         potássio         -         atuando         principalmente         na
membrana                  das                  vesículas,                  mas                  há         também                  seu
componente         solúvel                  dentro                  das         vesículas
noradrenérgicas         e         parte         é         liberada         na                  junção
noradrenérgica,                  junto                  com                  noradrenalina.

(D) Atropina         -         como         droga         de         eleição         no         tratamento
por         intoxicação         por         organofosforado         com         duração
de         4         horas.

Questão 09

Na         esporotricose,         o         organismo         causador,         Sporothrix
schenckii,         é         um         saprófita         ubíquo         do         solo         cujos
esporos         podem         entrar         por         meio         de         cortes         e         abrasões
na         pele         e         infectar         tecidos,         inclusive         a         mucosa         ocular.
É         uma         zoonose         e         além         de         atingir         seres         humanos,
também         acomete         várias         espécies         de         animais
silvestres         e         domésticos,         principalmente         o         gato         e         o
cachorro.         Enquanto         os         cachorros         adquirem         uma
forma         de         baixa         virulência,         semelhante         a         dos
humanos,         os         gatos         geralmente         adquirem         uma         forma
grave         e         disseminada         da         doença.         Sobre         essa         doença
podemos         afirmar         que         se         trata         de:

(A) Micose         subcutânea.
(B) Micose         sistêmica.
(C) Micose         superficial.
(D) Micose         invasiva         proliferativa.

Questão 10

As         zoonoses         emergentes         ou         reemergentes         são,
respectivamente,         doenças         novas         (exóticas)         e         aquelas
que         reaparecem         após         período         de         declínio         significativo
ou         com         risco         de         aumento         no         futuro         próximo,
promovendo         significativo         impacto         sobre         o         ser
humano,         devido         à         sua         gravidade         e         à         potencialidade
de         deixar         sequelas         e         morte.         Segundo         o         ministério         da
saúde,         as         zoonoses         de         relevância         regional         ou         local,
ou         seja,         que         apresentam         incidência         e         prevalência
numa         determinada         área         do         território         brasileiro,         mas
de         magnitude,         transcendência,         severidade,
gravidade,         vulnerabilidade         e         potencial         de
disseminação         também         somente         em         nível         regional         ou
local,         são:

(A) Dengue,          esporotricose,          ancilostomíase,
toxocaríase,         leucemia         felina,         criptococose,
equinococose,         infecção         por         bordetela
bronchseptica,         hidatidose,         entre         outras.

(B) Toxoplasmose,         esporotricose,         ancilostomíase,
toxocaríase         (larva         migrans         cutânea         e         visceral),
histoplasmose,          criptococose,          complexo
equinococose         -         hidatidose,         entre         outras.

(C) Toxoplismose,         esporotricose,         ancilostomíase,
toxocaríase         (larva         migrans         cutânea         e         visceral),
Enroplasmose,          criptococose,          complexo
equinococose         -         hidatidose,         cinomose,         entre         outras.

(D) Dirofilariose,         panleucopenia         felina,         ancilostomíase,
toxocaríase,         criptococose,         equinococose,         infecção
por         bordetela         bronchseptica,         hidatidase,         entre
outras.
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Questão 11

O         tétano         é         causado         por         uma         bactéria.         É         uma         doença
tóxico-infecciosa         que         acomete         animais         domésticos         e
o         homem,         considerada         de         extrema         gravidade         e,         na
maioria         das         vezes,         evolui         para         óbito.         O         tétano         é         uma
doença         grave,         que         traz         risco         à         vida.         Embora         o         tétano
seja         uma         doença         que         pode         ser         prevenida         por
imunização,         a         doença         ainda         é         responsável         por         cerca
de         150.000         mortes         anuais.         Sobre         o         seu         agente
etiológico         e         doença,         podemos         afirmar         que:

(A) A         bactéria         em         questão         é         anaeróbica         e         chamada
Clostridium         tetani,         apresentando         a         aparência         de
"baqueta"         das         células         esporuladas         com         os         seus
endósporos         terminais,                  sendo         assim         encontrada         na
forma         esporulada         nas         fezes         dos         animais         e         no
ambiente.         Seu         reservatório         natural         é         o         solo,         assim
as         medidas         de         controle         devem         ser         concentradas
na         prevenção         da         doença         e         não         na         remoção         do
patógeno.

(B) A         bactéria         em         questão         é         anaeróbica         e         chamada
Clostridium         novy,         apresentando         de         células
esporuladas,                  encontrada         na         forma         esporulada         nas
fezes         dos         animais         e         no         ambiente.         Seu         reservatório
natural         é         a         água,         assim         as         medidas         de         controle
devem         ser         concentradas         na         prevenção         da         doença
e         não         na         remoção         do         patógeno.

(C) A         bactéria         em         questão         é         anaeróbica         e         chamada
Clostridium         perfringens,         apresentando         aa         forma
não         esporulada,                  encontrada         na         forma         esporulada
nas         fezes         dos         animais         e         no         ambiente.         Seu
reservatório         natural         é         o         solo,         assim         as         medidas         de
controle         devem         ser         concentradas         na         prevenção         da
doença         e         não         na         remoção         do         patógeno.         Não         há
vacina.

(D) A         bactéria         em         questão         é         anaeróbica         e         chamada
Clostridium         tetani,         apresentando         a         aparência         de
"baqueta"         das         células         não         esporuladas         com         os
seus         endósporos         terminais.         Seu         reservatório
natural         é         a         água,         assim         as         medidas         de         controle
devem         ser         concentradas         na         prevenção         da         doença
e         não         na         remoção         do         patógeno.         A         vacina         de
toxoide         tetânico         existente         é         totalmente         eficaz         na
prevenção         da         doença,         dessa         forma,         praticamente
todos         os         casos         de         tétano         ocorrem         em         indivíduos
que         foram         imunizados         inadequadamente.

Questão 12

Hospedeiros         animais         e         vetores         artrópodes         são
reservatórios         da         maioria         das         riquétsias.         Vários
organismos         produzem         infecções         latentes,         incluindo
Erlichia         canis,         Anaplasma         marginali         e
Haemobartonella         felis,         produzindo         infecções         latentes.
Em         artrópodes,         as         riquétsias         se         replicam         nas         células

epiteliais         do         intestino         antes         de         se         espalhar         para
outros         órgãos,         incluindo         glândulas         salivares         e
ovários,         onde         pode         ocorrer         a         replicação         posterior.         O
vetor         responsável         e         a         forma         de         transmissão         dessas
doenças         são:

(A) São         transmitidos         por         carrapatos         em         sua         maioria,         e
a         transmissão         transovariana         ocorre         quando         os
artrópodes         se         alimentam         nos         hospedeiros         animais.
E         no         caso         do         Anaplasma         marginale         as         células-alvo
no         hospedeiro         são         os         leucócitos.

(B) São         transmitidos         por         carrapatos         em         sua         maioria,         e
a         transmissão         ocorre         quando         os         artrópodes         se
alimentam         nos         hospedeiros         animais.         E         no         caso         da
Erlichia         canis         as         células-alvo         no         hospedeiro         são         os
monócitos         e         macrófagos.

(C) São         transmitidos         por         carrapatos         em         sua         maioria,         e
a         transmissão         transovariana         ocorre         quando         os
artrópodes         se         alimentam         nos         hospedeiros         animais.
E         no         caso         do         Anaplasma         marginale         as         células-alvo
no         hospedeiro         são         os         hepatócitos.

(D) São         transmitidos         por         carrapatos         em         sua         maioria,         e
a         transmissão         transestadial         e         transovariana         ocorre
quando         os         artrópodes         se         alimentam         nos
hospedeiros         animais.         E         no         caso         da         Hemobartonela
felis         as         células-alvo         no         hospedeiro         são         os         as
hemácias.

Questão 13

Na         epidemiologia,         temos         alguns         conceitos         essenciais
para         o         entendimento         de         uma         ocorrência         de         doença         e
classificação         de         sua         extensão.

Sobre         esses         conceitos         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) A         epidemia         se         caracteriza         em         uma         escala         de
gravidade,         é         o         pior         dos         cenários.         Ela         acontece
quando         uma         pandemia         se         espalha         por         diversas
regiões         do         planeta.

(B) A         pandemia         não         está         relacionada         a         uma         questão
quantitativa.         Uma         doença         é         classificada         como
endêmica         (típica)         de         uma         região         quando         acontece
com         muita         frequência         no         local.         As         doenças
pandêmicas         podem         ser         sazonais.

(C) A         endemia         ocorre         quando         um         surto         acontece         em
diversas         regiões.         Uma         endemia         a         nível         municipal
acontece         quando         diversos         bairros         apresentam
uma         doença,         a         endemia         a         nível         estadual         acontece
quando         diversas         cidades         têm         casos         e         a         endemia
nacional         acontece         quando         há         casos         em         diversas
regiões         do         país.
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(D) Surto:         Acontece         quando         há         o         aumento         repentino
do         número         de         casos         de         uma         doença         em         uma
região         específica.         Para         ser         considerado         surto,         o
aumento         de         casos         deve         ser         maior         do         que         o
esperado         pelas         autoridades.

Questão 14

Clínicas         com         atendimento         cirúrgico         devem         atender         a
outros         requisitos         além         dos         exigidos         nos         consultórios
veterinários.         Um         deles         é         o         ambiente         para         preparo         do
paciente         contendo         mesa         impermeável.         Também
precisa         de         ambiente         de         recuperação         do         paciente         que
contenha         provisão         de         oxigênio,         sistema         de
aquecimento         para         o         paciente.         E         ainda,         devem
apresentar         um         ambiente         de         antissepsia         e
paramentação         antes         da         sala         de         cirurgia         equipado
com         pia         e         dispositivo         dispensador         de         detergente         e
torneiras         acionáveis         por         foto         sensor,         ou         através         do
cotovelo,         joelho         ou         pé.         Também         é         necessário         uma
sala         de         lavagem         e         esterilização         de         materiais
contendo         equipamentos         para         lavagem,         secagem         e
esterilização         de         materiais         por         autoclave.
Especificamente         na         sala         de         cirurgia,         os         equipamentos
necessários         são:

(A) Mesa         impermeável;         Pia         de         higienização;         Ambiente
para         higienização         do         paciente         com
disponibilização         de         água         corrente;         Baias,         boxes         ou
outras         acomodações         individuais         compatíveis         com
os         pacientes         a         serem         internados         e         de         fácil
higienização;         Armário         para         guarda         de
medicamentos         e         materiais         descartáveis
necessários         ao         seu         funcionamento;         Sistema         de
aquecimento         para         o         paciente.

(B) Mesa         impermeável         para         atendimento;         Pia         de
higienização;         Unidade         de         refrigeração         exclusiva         de
vacinas,         antígenos,         medicamentos         e         outros
materiais         biológicos;         Armário         próprio         para
equipamentos         e         medicamentos.

(C) Mesa         cirúrgica         impermeável;         Equipamentos         para
anestesia;         Sistema         de         iluminação         emergencial
própria;         Foco         cirúrgico;         Instrumental         para         cirurgia
em         qualidade         e         quantidade         adequadas         à         rotina;
Mesa         auxiliar;         Paredes         e         pisos         de         fácil
higienização;         Provisão         de         oxigênio;         Sistema         de
aquecimento         para         o         paciente;         Equipamentos         para
intubação         e         suporte         ventilatório;         Equipamentos         de
monitoração         que         forneçam         parâmetros         de
temperatura,         oximetria,         pressão         arterial         e
frequência         cardíaca.

(D) Lavanderia         (que         pode         ser         suprimida         quando         o
estabelecimento         terceirizar         este         serviço);         Depósito
de         material         de         limpeza         ou         almoxarifado;         Ambiente
para         descanso         e         alimentação         do
médico-veterinário         e         dos         funcionários,         caso

funcione         24         horas;         Sanitários/vestiários
compatíveis         com         o         número         dos         usuários;         Local         de
estocagem         de         medicamentos         e         materiais         de
consumo;         Unidade         refrigerada         exclusiva         para
conservação         de         animais         mortos         e         resíduos
biológicos,         caso         funcione         24         horas.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         VIDA         COM         MUITA         SABEDORIA

(1º§)         Quando         fazemos         tudo         para         que         nos         amem         e
não         conseguimos,         resta-nos         um         último         recurso:         não
fazer         mais         nada.         Por         isso,         digo,         quando         não
obtivermos         o         amor,         o         afeto         ou         a         ternura         que
havíamos         solicitado,         melhor         será         desistirmos         e
procurar         mais         adiante         os         sentimentos         que         nos
negaram.
(2º§)         Não         fazer         esforços         inúteis,         pois         o         amor         nasce,
ou         não,         espontaneamente,         mas         nunca         por         força         de
imposição.         Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,         outras         vezes,         nada         damos         e         o
Amor         se         rende         aos         nossos         pés.
(3º§)         Os         sentimentos         são         sempre         uma         surpresa.
Nunca         foram         uma         caridade         mendigada,         uma
compaixão         ou         um         favor         concedido.
(4º§)         Quase         sempre         amamos         a         quem         nos         ama         mal,         e
desprezamos         quem         melhor         nos         quer.         É         importante
pensar         nisso.         Vale         a         pena         debochar         do         amor         de
alguém?
(5º§)         Assim,         repito,         quando         tivermos         feito         tudo         para
conseguir         um         amor,         e         falhado,         resta-nos         um         só
caminho...         o         de         mais         nada         fazer.         Assim,         pode-se
aliviar         o         coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão.

(Clarice Lispector) - (https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/) -

(Adaptado)

Questão 15

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.No         trecho:         "Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,"         -         temos:         vírgula         separando
expressão         adverbial,         crase         que         faz         parte         da
expressão,         expressão         com         equivalência         semântica         a
"nada         é         conseguido".
II.No         trecho:         "o         Amor         se         rende         aos         nossos         pés"         -
temos         exemplo         de:         personificação         do         Amor,         verbo
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pronominal,         objeto         direto         representado         por         pronome
pessoal         oblíquo,         objeto         indireto         construído         com
combinação         prepositiva         pronome         possessivo         e
substantivo.
III.O         verbo:         "repito"         no         (5º§):         reitera         a         defesa         do         ponto
de         vista         da         voz         do         texto.
IV.Os         verbos         do         período:         "Assim,         pode-se         aliviar         o
coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão".         -
exemplificam,         respectivamente:         o         presente         do         modo
indicativo,         forma         nominal         do         infinitivo,         forma         nominal
do         infinitivo         seguido         de         consoante         de         ligação         e
pronome         oblíquo.
V.Todas         as         palavras         da         série:         "último,         havíamos,
inúteis,         caridade"         se         identificam         por         pertencerem         à
mesma         regra         de         tonicidade.
VI.Os         termos         numerados         no         trecho:         "os         sentimentos
que¹         nos²         negaram³",         exemplificam:         conjunção
subordinativa,         contração         prepositiva,         verbo         no
pretérito         imperfeito         do         indicativo.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) I,         II,         IV         e         VI.
(B) II,         III,         IV         e         VI.
(C) II,         III,         V         e         VI.
(D) I,         II,         III         e         IV.

Questão 16

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.Em:         "É         importante         pensar         nisso,         pois         o         importante
refere-se         ao         amor".         -         temos         exemplo         de         homônimos
perfeitos.
II.O         verbo         da         oração         subordinativa         temporal:         "quando
não         obtivermos         o         amor",         está         conjugado         no         futuro         do
presente         do         modo         indicativo.
III.A         frase:         "Luciana         disse         a         Magda         que         precisava
cuidar         do         seu         amor".         -         remete         à         ideia         ambígua.
IV.Na         frase:         "José,         seja         persistente,         tente,         invente         e
faça         tudo         por         um         amor         permanente".         -         temos         um         vício
de         linguagem         conhecido         como         barbarismo.
V.Na         frase:         "É         válido         retificar         as         emoções         para
ratificar         o         amor         por         alguém".         -         temos         exemplo         de
parônimos.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) As         assertivas         I,         III         e         IV.

(B) As         assertivas         I,         III         e         V.
(C) As         assertivas         II,         III,         IV         e         V.
(D) As         assertivas         II,         IV         e         V.

Questão 17

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

I.No         (1º§),         temos         exemplos         de         sujeitos         elípticos
identificados         pela         desinência         verbal.
II.A         preposição         "para"         do         primeiro         período         do         (1º§)         é
dissílaba         oxítona         e         enuncia         direção.
III.Os         pronomes:         "tudo"         e         "nada"         são         indefinidos
invariáveis         e         se         opõem         pelo         sentido.
IV.O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta.
V.No         (1º§),         há         exemplos         de         próclise         e         exemplo         de
ênclise.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         V,         V,         V,         V.
(B) F,         V,         F,         V,         F.
(C) V,         F,         V,         F,         V.
(D) V,         F,         F,         V,         V.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de
Descanso/SC,         para         exercer         mandato         eletivo         o
servidor         deve:

(A) Organizar-se         para         cumprir         as         duas         funções         sem
conflito         de         horário.

(B) Pedir         exoneração         de         seu         cargo,         emprego         ou
função.

(C) Afastar-se         de         seu         cargo,         emprego         ou         função.
(D) Afastar-se         e         indicar         alguém         para         exercer         seu

cargo,         emprego         ou         função,         enquanto         estiver
afastado.

Questão 19

Sendo         considerado         um         dos         estados         de         maior
variedade         econômica         do         país,         Santa         Catarina         tem
como         um         dos         fatores         específicos         desta         realidade:
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(A) A         escolha         feita         pelos         habitantes         de         cada         região,
por         meio         de         plebiscito,         sobre         qual         atividade
desejavam         exercer.

(B) Uma         divisão         territorial         realizada         com         este         fim,
desde         os         tempos         de         sua         colonização.

(C) Os         incentivos         fiscais         de         cada         região         do         estado.
(D) A         diversidade         de         climas,         paisagens         e         relevos.

Questão 20

A         proposta         de         uma         reforma         política         em         tramitação         na
Câmara         Federal         ganhou         a         mídia         dividindo         opiniões
entre         legisladores         e         populares,         sendo         o         principal
ponto         de         debate         a         possível         implantação         de         um
sistema         apelidado         de         "distritão".                  No         que         consiste         o
"distritão"?

(A) É         a         divisão         igualitária         de         cadeiras         federais         entre         os
distritos.

(B) É         um         sistema         de         votação         onde         os         futuros
deputados         são         escolhidos         pela         própria         Câmara
Federal.

(C) É         um         sistema         eleitoral         que         deixa         de         distribuir         as
cadeiras         federais         proporcionalmente         entre         as
legendas,         elegendo         apenas         os         candidatos         com
maior         número         de         votos.

(D) É         o         fim         do         voto         direto         para         o         Poder         Legislativo
Federal,         sendo         seus         membros         escolhidos         por
associações         e         conselhos         de         classes.
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