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Dia desses, por alguns momentos, a cidade parou.
As televisões hipnotizaram os espectadores, que assistiram,
sem piscar, ao resgate de uma mãe e de uma filha. Seu
automóvel caíra em um rio. Assisti ao evento em um local
público. Ao acabar o noticiário, o silêncio à volta do
aparelho se desfez e as pessoas retornaram às suas
ocupações habituais. Os celulares recomeçaram a tocar.
Perguntei-me: indiferença? Se tomarmos a definição ao pé
da letra, indiferença é sinônimo de desdém, de
insensibilidade, de apatia e de negligência. Mas podemos
considerá-la também uma forma de ceticismo e
desinteresse, um “estado físico que não apresenta nada de
particular”; enfim, explica o dicionário, uma atitude de
neutralidade. 

Conclusão? Impassíveis diante da emoção,
imperturbáveis diante da paixão, imunes à angústia, vamos
hoje burilando nossa indiferença. Não nos indignamos mais!
À distância de tudo, seguimos surdos ao barulho do mundo
lá fora. Dos movimentos de massa “quentes” (lembram-se
do “Diretas já”?) onde nos fundíamos na igualdade,
passamos aos gestos frios, nos quais indiferença e distância
são fenômenos inseparáveis. Neles, apesar de iguais, somos
estrangeiros ao destino de nossos semelhantes. Damos as
voltas que forem necessárias para não toparmos com o
outro, com o diferente. 

O mundo exterior nos bombardeia com a miséria,
a selvageria, a violência e, simultaneamente, com o riso, a
anedota e a festa. Mas, pelo tubo ótico, um morto é igual
ao outro. Mais e mais a televisão ensina o nosso olhar a
perder o uso da perspectiva. Ela apaga as asperidades e os
relevos; não há mais diferença entre o real e o imaginário.
Na tela, pessoas tornam-se coisas e coisas tornam-se
pessoas. Assim, findo o resgate, mãe e filha se afogaram na
nova máquina de lavar, na espuma do novo detergente. E,
de quadro em quadro, vamos assistindo, desencantados, a
nossa posição ética perante o mundo anestesiar-se. 

Não adianta trocar de canais: a mensagem é
sempre a mesma. Não sentir, não pensar, não falar ou falar
com indiferença do que não nos toca jamais. A
modernidade, denunciaram alguns filósofos, não passa de
um enorme dispositivo para nos “acostumar”; acostumar
com o espetáculo diário do sofrimento televisionado,
acostumar com nossa função de consumidores anônimos e
apáticos. Antes de ligar a televisão, antes mesmo de pensar
em poupar energia, vou pensar nisso. 
 

Mary Del Priore. Indiferença e modernidade. In: Histórias do cotidiano.
Editora Contexto, 2001 (com adaptações).

 

QUESTÃO 1 
 
No texto, com relação à atitude das pessoas após o término 
do noticiário, a autora demonstra 
 
(A) piedade. 
(B) compaixão. 
(C) indignação. 
(D) indiferença. 
(E) esperança. 

QUESTÃO 2 
 
As alternativas a seguir mostram um trecho do texto seguido 
de uma proposta de alteração na colocação pronominal. 
Assinale a alternativa em que o texto se mantém 
gramaticalmente correto com a mudança na posição do 
pronome. 
 
(A) “Perguntei-me” (linha 8): Me perguntei 
(B) “Mas podemos considerá-la também” (linhas 10 e 11): 

Mas podemos a considerá também 
(C) “Não nos indignamos mais” (linha 17): Não 

indignamos-nos mais 
(D) “onde nos fundíamos na igualdade” (linha 20): onde 

fundíamos-nos na igualdade 
(E) “mãe e filha se afogaram” (linha 33): mãe e filha 

afogaram-se 
 
QUESTÃO 3 
 
No texto, a palavra “Impassíveis” (linha 15) tem o mesmo 
sentido de 
 
(A) inconsoláveis. 
(B) insensíveis. 
(C) invisíveis. 
(D) insuportáveis. 
(E) inviáveis. 
 
QUESTÃO 4 
 
No texto, o adjetivo “iguais” (linha 22) qualifica 
 
(A) “gestos frios” (linha 21). 
(B) “indiferença e distância” (linha 21). 
(C) o sujeito da forma verbal “somos” (linha 22). 
(D) “estrangeiros” (linha 23). 
(E) “nossos semelhantes” (linha 23). 
 
QUESTÃO 5 
 
De acordo com as ideias do texto, a televisão deixa as pessoas 
 
(A) informadas. 
(B) confusas. 
(C) unidas. 
(D) apáticas. 
(E) consternadas. 
 
QUESTÃO 6 
 
No texto, predomina o tipo textual 
 
(A) argumentativo. 
(B) descritivo. 
(C) narrativo. 
(D) informativo. 
(E) instrucional. 
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QUESTÃO 7 

 
Na linha 37 do texto, os dois-pontos introduzem no período 
uma 
 
(A) explicação. 
(B) enumeração. 
(C) gradação. 
(D) conclusão. 
(E) citação. 
 
QUESTÃO 8 

 
Os sentidos originais e a correção gramatical do texto seriam 
preservados se o ponto-final após “filha” (linha 3)  
fosse eliminado e o trecho “Seu automóvel caíra em um  
rio” (linhas 3 e 4) fosse reescrito da seguinte maneira: 
 
(A) cuja o automóvel caiu em um rio. 
(B) à quem o automóvel tinha caído em um rio. 
(C) as quais o automóvel caiu em um rio. 
(D) cujo automóvel tinha caído em um rio. 
(E) ao qual automóvel caiu em um rio. 
 
QUESTÃO 9 

 
Com base nas ideias do texto, é correto afirmar que o trecho 
“Assim, findo o resgate, mãe e filha se afogaram na nova 
máquina de lavar, na espuma do novo detergente” (linhas 33 
e 34) simboliza o(a) 
 
(A) retratação trágica da morte de mãe e filha. 
(B) ambivalência da programação televisiva. 
(C) limite claro entre real e imaginário na televisão. 
(D) final feliz do resgate. 
(E) passagem de um canal a outro. 
 
QUESTÃO 10 

 
Acerca das funções sintáticas de termos empregados no 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O termo “os espectadores” (linha 2) é sujeito paciente. 
(B) O termo “o noticiário” (linha 5) é complemento verbal. 
(C) O termo “o dicionário” (linha 13) é complemento 

verbal. 
(D) O termo “alguns filósofos” (linha 40) é sujeito simples. 
(E) O termo “a televisão” (linha 44) é sujeito paciente. 

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 
 
QUESTÃO 11 
 
A técnica que realiza a alocação de espaços na memória 
virtual, onde a partição da memória é feita em blocos lógicos 
de tamanhos variados, é a 
 
(A) paginação. 
(B) segmentação. 
(C) alocação contígua. 
(D) swapping. 
(E) latência. 
 
QUESTÃO 12 
 

 
 
A figura acima mostra o recurso Gerenciar notificações do 

Windows 10, acessado ao se clicar no ícone , localizado 
na parte inferior direita da tela. Ao se clicar o botão direito do 

mouse sobre o ícone , será exibida, entre as 
disponíveis, a seguinte opção: 
 
(A) Editar ações rápidas. 
(B) Desafixar da tela Gerenciar notificações. 
(C) Desafixar da barra de tarefas. 
(D) Ativar Bluetooth. 
(E) Remover ícone/recurso. 
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QUESTÃO 13 
 
Para que um funcionário do CRMV-PR, usando seu 
computador de trabalho, possa transferir para o seu 
computador um arquivo localizado em um servidor na 
Internet, deverá fazer uso da ferramenta 
 
(A) DHCP. 
(B) DNS. 
(C) FTP. 
(D) PING. 
(E) LOCALHOST. 
 
QUESTÃO 14 
 
Com relação à limpeza dos dados de navegação no Google 
Chrome, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os cookies não podem ser removidos. 
(B) As extensões podem ser removidas. 
(C) Se o usuário sincronizar suas senhas e excluí-las do seu 

computador, elas não serão excluídas dos outros 
lugares em que estão sincronizadas. 

(D) Itens individuais, como, por exemplo, arquivos 
transferidos por download, não podem ser excluídos, já 
que o Chrome permite apenas a exclusão de categorias 
inteiras dos seus dados de navegação. 

(E) É permitido ao usuário realizar a exclusão dos dados de 
um período específico. 

 
QUESTÃO 15 
 
No programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, uma 
lista de e-mails é usada para enviar facilmente um e-mail para 
um grupo de contatos. Essa lista pode ser criada por meio do 
 
(A) assistente de migração. 
(B) utilitário Import/Export. 
(C) recurso aplicar etiquetas em mensagens. 
(D) catálogo de endereços. 
(E) filtro rápido. 
 
QUESTÃO 16 
 

 
 
A imagem acima apresenta parte da tela do Explorador de 
Arquivos do Windows 10. Nela, o símbolo  indica que 
 
(A) as pastas em questão estão fixadas no Acesso rápido. 
(B) existem arquivos nas referidas pastas. 
(C) as pastas estão protegidas contra gravação. 
(D) as pastas não podem ser compartilhadas. 
(E) somente o administrador do sistema pode gravar 

nessas pastas. 

QUESTÃO 17 
 
Alguns procedimentos de segurança da informação podem 
ser implementados, em uma organização, com a finalidade de 
“reforçar o elo mais fraco” da cadeia de segurança, que são 
os(as) 
 
(A) computadores. 
(B) redes. 
(C) data centers. 
(D) sistemas de informação. 
(E) pessoas. 
 
QUESTÃO 18 
 
Assinale a alternativa que apresenta o vírus que permite que 
os invasores controlem o computador infectado pela “porta 
de trás”. 
 
(A) spam 
(B) rootkit 
(C) backdoor 
(D) keylogger 
(E) hoax 
 
QUESTÃO 19 
 
Assinale a alternativa que apresenta o sistema de software ou 
hardware que é usado para detectar sinais de atividade 
maliciosa em uma rede de computadores. 
 
(A) botnet 
(B) Windows Defender 
(C) antispyware 
(D) IDS 
(E) adware 
 
QUESTÃO 20 
 
Caso o usuário queira fazer um backup rápido, contendo 
somente o que foi alterado, ele deverá escolher o tipo de 
backup conhecido como 
 
(A) periódico. 
(B) incremental. 
(C) completo. 
(D) diário. 
(E) local. 
 
QUESTÃO 21 
 

A probabilidade de o canal Math4ever publicar um 
novo vídeo é de 0,1, todo dia.  
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, em 
um período de quatro dias, a probabilidade de apenas um 
vídeo ter sido lançado é de 
 
(A) 7,29%. 
(B) 20%. 
(C) 29,16%. 
(D) 34,39%. 
(E) 65,61%. 
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QUESTÃO 22 
 

Uma piscina possui o formato de um paralelepípedo, 
com 10 m de comprimento e 5 m de largura. No meio da 
piscina, há um monumento cúbico maciço cuja aresta mede  
2 m. Para encher completamente a piscina, são necessários 
78,2 m3 de água. 
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
que apresenta a altura da piscina. 
 
(A) 1,404 m 
(B) 1,564 m 
(C) 1,64 m 
(D) 1,7 m 
(E) 2 m 
 
QUESTÃO 23 
 

Trabalhando juntos, Gustavo e Rafaela capinam um 
lote em 8 horas. Trabalhando sozinha, Rafaela levaria  
12 horas para capiná-lo.  
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que 
Gustavo capinaria o mesmo lote sozinho em 
 
(A) 12 horas. 
(B) 15 horas. 
(C) 18 horas. 
(D) vinte e uma horas. 
(E) 24 horas. 
 
QUESTÃO 24 
 

O Cristo Redentor é conhecido como uma das sete 
maravilhas do mundo moderno. Em uma exposição, há uma 
miniatura desse monumento na escala 1:200, com 15 cm de 
altura, sem contar os 4 cm do pedestal.  
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
que apresenta a medida da altura real do Cristo Redentor 
com o pedestal. 
 
(A) 30 dm 
(B) 380 dm 
(C) 3.000 cm 
(D) 3,8 km 
(E) 30.000 mm 
 
QUESTÃO 25 
 
Entre os números inteiros de 42 a 2.022, são divisíveis por 9 
 
(A) 220 números. 
(B) 219 números. 
(C) 218 números. 
(D) 217 números. 
(E) 216 números. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 26 

 
A epidemiologia veterinária, além da investigação das 
doenças, avalia fatores ligados à produtividade e ao  
bem-estar animal nas populações e consiste em um método 
holístico que tem como objetivo coordenar o uso de 
diferentes ramos da ciência e as disciplinas utilizadas nas 
investigações. Considerando essa informação, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A história natural das doenças desenvolve-se em cinco 

fases: biológica; psicossocial; ambiental; e econômica. 
(B) O aumento ou a diminuição da incidência não 

influencia a prevalência das doenças. 
(C) A letalidade avalia a gravidade de uma determinada 

doença, ou seja, quantos indivíduos doentes vieram a 
óbito, dentre aqueles que possuíam a doença, em um 
período determinado. 

(D) A vacinação com anticorpos cria uma imunidade ativa 
contra um patógeno específico, podendo durar por 
anos.  

(E) Um surto afeta uma população ampla, com extensa 
área geográfica. 

 
QUESTÃO 27 

 
De acordo com a lista de doenças de notificação obrigatória, 
publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento na Instrução Normativa n.o 50/2013, cinco 
das doenças animais que requerem notificação imediata de 
qualquer caso suspeito são: 
 
(A) doença de Aujesky; estomatite vesicular; febre aftosa; 

encefalomielite equina do leste; e scrapie. 
(B) peste suína clássica; febre Q; Mycoplasma; 

actinomicose; e anemia infecciosa das galinhas. 
(C) brucelose; estomatite vesicular; antraz; actinomicose; 

e scrapie. 
(D) raiva; peste suína clássica; brucelose; tuberculose; e 

Mycoplasma. 
(E) mormo; antraz; paratuberculose; mixomatose; e 

botulismo. 

QUESTÃO 28 

 
O mormo é uma enfermidade infectocontagiosa, de 

caráter agudo ou crônico, que acomete principalmente os 
equídeos, podendo também acometer o homem, os 
carnívoros e, eventualmente, os pequenos ruminantes. Na 
inexistência de tratamento e de vacinas eficazes contra o 
mormo, recomenda-se, como medida de profilaxia e 
controle, a interdição de propriedades com focos 
comprovados da doença, para saneamento e sacrifício 
imediato dos animais positivos aos testes oficiais, causando 
perdas e prejuízos. 
 

D. C. C. Leopoldino, R. G. Oliveira e V. Zappa. Mormo em Equinos.  
In: Revista científica eletrônica de medicina veterinária,  

n.o 12, p. 1-6, 2009 (com adaptações). 
 
Assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico da 
doença descrita no texto acima. 
 
(A) Clostridium chauvoei 
(B) Fusobacterium necrophorum 
(C) Varicellovirus 
(D) Pestivirus 
(E) Burkholderia mallei 
 
QUESTÃO 29 

 
Acerca das boas práticas de funcionamento em serviços de 
saúde, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) O serviço de saúde deve manter disponível a todos os 

trabalhadores normas e condutas de segurança 
biológica, química, física, ocupacional e ambiental. 

(B) Em estabelecimentos de saúde, os ambientes devem 
ser identificados. 

(C) Os estabelecimentos de saúde que fazem parte da 
Administração Pública devem possuir licença 
atualizada, de acordo com a legislação sanitária local, 
afixada em local visível ao público. 

(D) O serviço de saúde deve possuir mecanismos que 
garantam a continuidade da atenção ao paciente 
quando houver a necessidade de remoção ou para a 
realização de exames que não existam no próprio 
serviço. 

(E) O serviço de saúde deve garantir mecanismos para o 
controle de acesso dos trabalhadores, dos pacientes, 
dos acompanhantes e dos visitantes. 
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QUESTÃO 30 
 

A verificação da condição de bem-estar de animais 
em abrigos e de possíveis práticas de maus-tratos é de 
extrema relevância. A vistoria nesses locais por um  
médico-veterinário mostra-se insubstituível e o profissional 
deverá elaborar um laudo ou um parecer que ateste as 
condições físicas, nutricionais, ambientais e psicológicas às 
quais os animais ali presentes estão sujeitos. 
 

R. C. M. Garcia. Tópicos em Medicina Veterinária Legal, editado por  
Rita de Cassia Maria Garcia [et al]. Curitiba-PR: UFPR,  

2018. 98 p. (com adaptações). 
 
Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Por ser muito subjetivo, o conforto não é considerado 
como um bom indicador de bem-estar animal. 

(B) Os animais precisam estar livres de doenças, devendo 
o médico-veterinário descrever o parecer como 
inadequado diante de qualquer sinal clínico 
apresentado. 

(C) Devido à dificuldade de diagnóstico, indicadores 
comportamentais como medo e estresse não devem 
ser reportados. 

(D) Animais caquéticos ou extremamente magros não são 
necessariamente vítimas de maus-tratos. 

(E) A temperatura ambiental do local onde os animais 
permanecem não é um aspecto que precisa ser 
avaliado. 

 
QUESTÃO 31 
 
O manejo adequado de animais de laboratório implica na 
interação de diversos fatores (físicos, químicos ou biológicos). 
Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O mais comum e mais sério dos contaminantes 

ambientais dos biotérios é o amoníaco (NH3). 
(B) Não é permitida, em nenhuma circunstância, a 

decapitação dos animais. 
(C) O grau de invasividade 3 refere-se a experimentos que 

causam estresse, desconforto ou dor de leve 
intensidade, como, por exemplo, as biópsias. 

(D) A temperatura ideal para a manutenção de 
camundongos em biotérios é de 29 ⁰C. 

(E) Deve-se preferir o uso de ventilação e luz natural para 
se reduzir a interferência no metabolismo e no ciclo 
estral dos animais. 

QUESTÃO 32 

 
É de competência privativa do médico-veterinário a inspeção 
e a fiscalização, sob o ponto de vista sanitário, higiênico e 
tecnológico, de usinas e fábricas de laticínios e entrepostos 
de leite, entre outros estabelecimentos de produtos de 
origem animal. A respeito dos estabelecimentos de leite e 
derivados, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) A unidade de beneficiamento de leite e derivados é o 

estabelecimento destinado à recepção, ao  
pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao 
acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à 
expedição de leite para o consumo humano direto. 

(B) A queijaria é o estabelecimento destinado à fabricação 
de queijos e, caso não realize o processamento 
completo do queijo, ela deverá encaminhar o produto 
para uma unidade de beneficiamento de leite e 
derivados. 

(C) O posto de refrigeração é o estabelecimento 
intermediário entre as propriedades rurais e as 
unidades de beneficiamento de leite e derivados. 

(D) A granja leiteira pode também elaborar derivados 
lácteos a partir do leite de sua produção. 

(E) Entende-se por fábrica de laticínios o estabelecimento 
destinado à recepção, à mensuração de peso ou 
volume, à filtração e à fabricação de queijos e 
derivados lácteos. 

 
QUESTÃO 33 

 
A zoonose de importância para a saúde pública acomete cães, 
gatos, animais silvestres e o homem, quando este entra em 
contato com o ciclo de transmissão do parasito. No cão, a 
doença é crônica, de evolução lenta e início insidioso. O 
animal pode apresentar lesões cutâneas, principalmente 
descamação e eczema. Nas fases mais adiantadas da doença, 
observa-se, com grande frequência, onicogrifose, 
esplenomegalia, linfoadenopatia, alopecia, dermatites, 
ceratoconjuntivite, apatia e caquexia, até evoluir para o óbito 
do animal. Considerando essas informações, assinale a 
alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o 
agente etiológico e o vetor da doença descrita. 
 
(A) Ehrlichia canis e Rhipicephalus sanguineus 
(B) Leishmania infantum e Lutzomyia longipalpis 
(C) Dipylidium caninum e Ctenocephalides canis 
(D) Trypanosoma cruzi e Triatoma infestans 
(E) Leishmania braziliensis e Lutzomyia cruzi 
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QUESTÃO 34 
 
A Lei n.o 5.517/1968 dispõe sobre o exercício da profissão de 
médico-veterinário e cria o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária. De acordo com a Lei  
n.o 5.517/1968, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Para o exercício de sua profissão, o médico-veterinário 

é obrigado a se inscrever no Conselho de Medicina 
Veterinária a cuja jurisdição estiver sujeito e a pagar 
uma anuidade ao respectivo Conselho. 

(B) É de competência privativa do médico-veterinário a 
peritagem sobre animais, identificação, defeitos, 
vícios, doenças, acidentes e exames técnicos em 
questões judiciais. 

(C) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinária constituem, em seu conjunto, 
uma autarquia, sendo cada um deles dotado de 
personalidade jurídica de direito público, com 
autonomia administrativa e financeira. 

(D) Em relação às doenças de animais transmissíveis ao 
homem, é de competência privativa do 
médico-veterinário o estudo e a aplicação de medidas 
de saúde pública. 

(E) A censura pública em publicação oficial e a suspensão 
do exercício profissional de até três meses são 
penalidades cabíveis aos médicos-veterinários e cuja 
aplicação compete exclusivamente ao Conselho 
Regional em que o profissional esteja inscrito. 

 

QUESTÃO 35 
 

Houve um avanço na erradicação da febre aftosa na 
América do Sul, com base no Plano de Ação 2011-2020 do 
PNEFA – Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da 
Febre aftosa. Grande parte dos países sustentam a condição 
sanitária de livres de febre aftosa, utilizando programas de 
vacinação massiva de bovinos e bubalinos como a principal 
ferramenta de combate à doença. 
 

Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e 
Prevenção da Febre aftosa – PNEFA. Brasília, 2019. 

 
Quanto à vacinação da febre aftosa, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A vacinação contra a febre aftosa de bovinos e 

bubalinos é de encargo do serviço veterinário oficial da 
UF. 

(B) A vacinação sistemática e obrigatória contra a febre 
aftosa deve ser realizada em bovinos e bubalinos nas 
zonas livres de febre aftosa com vacinação, sendo 
proibida a vacinação de outras espécies susceptíveis, 
salvo em situações especiais determinadas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

(C) A vacina contra a febre aftosa poderá ser 
comercializada em estabelecimentos, distribuidores e 
revendedores, em zonas livres, com e sem vacinação, 
desde que estejam devidamente autorizados pelo 
serviço veterinário oficial da UF. 

(D) A vacinação dos animais suscetíveis deve ser feita a 
cada seis meses e comprovada junto ao serviço 
veterinário oficial. 

(E) A compra da vacina poderá ser feita pelo responsável 
pelos animais, desde que a vacinação ocorra até 4 h 
após, sendo proibido conservar as doses na 
propriedade. 

QUESTÃO 36 

 
Conforme a Lei n.o 5.517/1968, assinale a alternativa que 
apresenta penalidade passível de aplicação aos  
médicos-veterinários. 
 
(A) advertência pública 
(B) suspensão do exercício profissional por até três anos 
(C) censura confidencial, em aviso reservado 
(D) cassação do exercício profissional pelo Conselho 

Regional, sem necessidade de qualquer referendo 
(E) multa no valor de vinte vezes a anuidade 
 
QUESTÃO 37 

 
Com base na Lei n.o 5.550/1968, assinale a alternativa que 
apresenta função privativa do zootecnista. 
 
(A) realizar exames clínicos em animais domésticos 
(B) realizar ensaios epidemiológicos em animais selvagens 
(C) realizar eutanásia 
(D) instituir regimes genéticos para aprimoramento de 

raças de animais domésticos 
(E) auxiliar nas pesquisas sobre animais selvagens 
 
QUESTÃO 38 

 

Com base na Resolução CFMV n.o 591/1992, assinale a 
alternativa que apresenta competência do Plenário dos 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. 
 

(A) observar as resoluções do Conselho Federal e de todos 
os demais Conselhos Regionais para além daquele a 
que diga respeito 

(B) fiscalizar as entidades civis de médicos-veterinários e 
zootecnistas de sua região, supervisionando suas 
atividades institucionais 

(C) aprovar, em última instância, as prestações de contas 
da Diretoria Executiva 

(D) encaminhar à aprovação do Conselho Federal o 
relatório anual da Diretoria Executiva 

(E) decidir sobre a aquisição ou a alienação de bens 
imóveis do Conselho, ouvido o Conselho Federal no 
caso de alienação 
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QUESTÃO 39 
 
À luz da Resolução CFMV n.o 591/1992, assinale a alternativa 
que apresenta competência dos presidentes dos Conselhos 
Regionais. 
 
(A) sortear relator para as matérias a serem submetidas ao 

Plenário 
(B) dispensar licitação, respeitadas as disposições legais 

vigentes 
(C) designar conselheiro para voto de desempate em 

deliberações do Plenário 
(D) assinar, juntamente com o vice-presidente, as 

Resoluções do Conselho 
(E) determinar a abertura do crédito necessário à 

execução das atividades do Conselho 
 

QUESTÃO 40 
 
Conforme a Resolução n.o 672/2000, assinale a alternativa 
correta no que concerne ao julgamento de auto de infração 
pelo Plenário do Conselho Regional de Medicina Veterinária. 
 
(A) Aberta a sessão plenária, haverá sustentação oral do 

autuado previamente à apresentação de voto pelo 
relator. 

(B) O pedido de vista interrompe o julgamento pelo prazo 
máximo de seis meses. 

(C) A decisão do Plenário dar-se-á por maioria absoluta. 
(D) A ata da sessão plenária consubstanciar-se-á em 

acórdão devidamente fundamentado. 
(E) O parecer apresentado pelo relator limitar-se-á à parte 

conclusiva, com o respectivo fundamento técnico e 
legal. 

 
QUESTÃO 41 
 
Segundo a Resolução CFMV n.o 850/2006, a prescrição da 
fisioterapia animal observará 
 
(A) a velocidade metabólica da espécie. 
(B) as características da lesão. 
(C) a raça do animal. 
(D) a idade do animal. 
(E) o potencial sofrimento animal. 
 
QUESTÃO 42 
 
Considerando a Resolução n.o 672/2000, assinale a 
alternativa correta a respeito da publicidade no âmbito da 
medicina veterinária. 
 
(A) É permitida a exposição de imagem de paciente com a 

finalidade de difundir procedimento ou resultado de 
tratamento. 

(B) A publicidade de produtos por meio de sua logomarca 
é autorizada em laudos, mas não em receituários. 

(C) O médico-veterinário que discorde do teor de matéria 
jornalística que o refira encaminhará expediente 
retificador ao responsável pela publicação, 
cientificando o Conselho Regional. 

(D) É terminantemente vedado o uso da logomarca da 
medicina veterinária por empresas. 

(E) Os anúncios de hospitais veterinários deverão incluir o 
nome dos integrantes de todo o corpo clínico. 

QUESTÃO 43 

 
De acordo com a Resolução CFMV n.o 1.000/2002, assinale a 
alternativa que apresenta uma possibilidade de indicação de 
eutanásia em animais. 
 
(A) comprometimento do bem-estar do animal, ainda que 

reversível 
(B) custos de tratamento incompatíveis com os recursos 

financeiros do proprietário 
(C) oferecimento de risco ao proprietário 
(D) deficiência física 
(E) depressão 
 
QUESTÃO 44 

 

Nos termos do Código de Ética (Resolução CFMV  
n.o 1.138/2016), assinale a alternativa que apresenta dever 
dos médicos-veterinários. 
 

(A) promover eventos destinados ao desenvolvimento da 
atividade médico-veterinária 

(B) fiscalizar os demais médicos-veterinários acerca do 
cumprimento de seus deveres éticos 

(C) fornecer informações às autoridades competentes 
acerca de seus progressos científicos 

(D) tratar com urbanidade a sociedade em geral 
(E) não se apropriar de bens de que tenha posse em razão 

de cargo ou função 
 

QUESTÃO 45 

 

Com base na Resolução CRMV n.o 1.275/2019, assinale a 
alternativa que apresenta condição obrigatória para o 
funcionamento das clínicas veterinárias. 
 

(A) arquivo médico necessariamente informatizado 
(B) depósito de material de limpeza 
(C) unidade refrigerada, independentemente do regime de 

funcionamento 
(D) sala de cirurgia, necessariamente 
(E) recinto sanitário próprio e privativo 
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PROVA DISCURSIVA 
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica, de tinta preta ou azul, fabricada em material 
transparente. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. 
Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
 

Estima-se que existam mais de 200 milhões de cães vivendo em abandono em todo o mundo. 
No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem cerca de 20 milhões de cães e  
10 milhões de gatos. Um número que destaca a dimensão de um problema global que merece a 
atenção imediata de veterinários, de agências governamentais e de toda a população. 
 

CFMV. 2019. Proteção Animal Mundial premia as melhores iniciativas  
de cuidado com cães e gatos nas cidades da América Latina.  

 
Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Controle populacional de cães e gatos 
 
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 
 

a) os principais impactos negativos da superpopulação de cães e gatos nos municípios do Brasil; 
b) os principais métodos de controle populacional utilizados pelos municípios do Brasil, com suas vantagens e  

desvantagens; e 
c) a importância da educação continuada em saúde e da guarda responsável para o controle populacional de cães e gatos. 

  


