
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CRMV-PR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

Texto para as questões de 1 a 10. 
 
1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

31 

 

 

34 

 

Pai, mãe e filho entram no avião. Por algum motivo
que desconheço, os três lugares da família estão nas
poltronas B, no meio das outras. Estão separados. Talvez
uma viagem de emergência, talvez uma falta de
planejamento; não sabemos. 

O pai pede à comissária que os reúna. Quase todas
as pessoas que se sentam junto à janela e ao corredor
preferem tais lugares aos do meio. A poltrona B é
pressionada de dois lados, não tendo a graça e o isolamento
da janela nem a praticidade para se ir ao banheiro ou se sair
do assento de corredor. A poltrona B é o patinho feio por
excelência. Em um voo internacional longo, é ainda mais
torturante. 

A família é toda B. Situação incômoda, mas o voo
tem duração de quarenta minutos e, suponho, a unidade
familiar deve sobreviver até o fim. O filho deve ter uns 16
anos de idade; imagino até que estar em uma poltrona sem
genitores deva conter alguma alegria passageira naquela
faixa etária. 

A trupe se faz notar pela insistência em voz
crescente. O pai demanda lugares unidos. Ninguém deseja
abandonar sua escolha. O pedido paterno é ignorado ou
recusado por todos. O homem insiste e vai até as poltronas
finais do avião. Lá, encontra alguém que está bem situado
no corredor, porém que acredita ser vantajoso sair da 26C
para avançar até a 3B. Sentará no meio, no entanto sairá do
avião antes do que previra. As tratativas são longas e a
habilidade diplomática do patriarca não garantiria uma
carreira sólida em meio a negociações internacionais. Por
fim, atrasando a partida de todos, reorganizando alguns
assentos e reclamando muito, a família pode estar lado a
lado. O jovem mergulha no seu celular, o pai coloca um
filme no tablet, com fones de ouvido, e a jovem mãe afunda
na revista de bordo e olha, solitária, pela janela tão
arduamente conquistada. Estão, enfim, reunidos e podem
viajar sem trocar uma única palavra até o fim. 
 

Leandro Karnal. O outro. In: A coragem da esperança.
São Paulo: Planeta, 2021 (com adaptações).

 

QUESTÃO 1 
 
Os acontecimentos apresentados no texto desenvolvem-se 
em torno, principalmente, do(da) 
 
(A) história de uma viagem internacional em família. 
(B) desejo de um pai de viajar lado a lado de sua esposa e 

seu filho. 
(C) engano da comissária de bordo ao alocar uma família 

dentro do avião. 
(D) incômodo de uma família com o tamanho das suas 

poltronas em um avião. 
(E) demora da comissária de bordo em alocar os 

passageiros do voo em seus respectivos lugares. 

QUESTÃO 2 
 
Conforme as ideias do texto, o passageiro do assento 26C 
aceitou trocar de lugar porque 
 
(A) estava desconfortável na parte final do avião. 
(B) ficou comovido com a separação da família. 
(C) sairia mais rapidamente do avião se estivesse sentado 

à frente. 
(D) percebeu que ninguém estava disposto a ajudar a 

família. 
(E) achava melhor sentar-se em uma poltrona do meio. 
 
QUESTÃO 3 
 
O desfecho do texto pode ser considerado como 
 
(A) inesperado. 
(B) emocionante. 
(C) trágico. 
(D) previsível. 
(E) inacabado. 
 
QUESTÃO 4 
 
No primeiro parágrafo do texto, a palavra “talvez” indica 
 
(A) convicção. 
(B) alternância. 
(C) impaciência. 
(D) incerteza. 
(E) redundância. 
 
QUESTÃO 5 
 
Cada alternativa a seguir é uma proposta de reescrita que une 
os três períodos do seguinte trecho do texto: “O pai demanda 
lugares unidos. Ninguém deseja abandonar sua escolha. O 
pedido paterno é ignorado ou recusado por todos.” (linhas de 
21 a 23). Sendo assim, assinale a alternativa em que a 
reescrita apresentada é gramaticalmente correta e coerente 
com os sentidos originais do texto. 
 
(A) O pai demanda lugares unidos, mais ninguém deseja 

abandonar sua escolha, assim o pedido paterno é 
ignorado ou recusado por todos. 

(B) O pai demanda lugares unidos, porque ninguém 
deseja abandonar sua escolha, contanto o pedido 
paterno é ignorado ou recusado por todos. 

(C) O pai demanda lugares unidos e ninguém deseja 
abandonar sua escolha, por que o pedido paterno é 
ignorado ou recusado por todos. 

(D) O pai demanda lugares unidos, logo ninguém deseja 
abandonar sua escolha, pois o pedido paterno é 
ignorado ou recusado por todos. 

(E) O pai demanda lugares unidos, porém ninguém deseja 
abandonar sua escolha, então o pedido paterno é 
ignorado ou recusado por todos. 
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QUESTÃO 6 
 
Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam 
preservados se o verbo “previra” (linha 27) fosse substituído 
pela expressão 
 
(A) irá prever. 
(B) podia prevê. 
(C) tinha previsto. 
(D) terá previsto. 
(E) estavam prevendo. 
 
QUESTÃO 7 
 
No texto, a expressão “A trupe” (linha 20) refere-se 
 
(A) ao passageiro que cedeu seu lugar para a família. 
(B) à comissária de bordo, que ajuda a família a conseguir 

novos lugares no voo. 
(C) aos passageiros que ignoraram o pedido do pai da 

família. 
(D) às poltronas ocupadas no final do avião. 
(E) aos personagens identificados como pai, mãe e filho. 
 
QUESTÃO 8 
 
O trecho introduzido pela forma verbal “imagino” (linha 17) 
revela o(a) 
 
(A) manifestação de uma opinião do narrador. 
(B) pensamento do filho da família. 
(C) afeto do narrador para com os personagens. 
(D) falta de intimidade entre os membros da família. 
(E) entusiasmo do filho em viajar sozinho. 
 
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa que apresenta uma proposta de 
reescrita que é gramaticalmente correta e mantém o sentido 
do seguinte trecho do texto: “O pai pede à comissária que os 
reúna” (linha 6). 
 
(A) O pai pede para a comissária que reúna eles. 
(B) O pai pede para a comissária reuni-los. 
(C) O pai pede a comissária para se reunir. 
(D) O pai pede que a comissária reúna-lhes. 
(E) O pai pede para a comissária reuní eles. 
 
QUESTÃO 10 
 
Nas orações “O jovem mergulha no seu celular” (linha 32) e 
“a jovem mãe afunda na revista de bordo” (linhas 33 e 34), 
infere-se do emprego dos verbos “mergulha” e “afunda” 
 
(A) o relaxamento do filho e da mãe, proporcionado pela 

troca de lugares. 
(B) um traço de semelhança física entre mãe e filho. 
(C) a ampliação dos vínculos familiares. 
(D) um alto nível de concentração nas ações. 
(E) o poder de atração do celular e da revista. 

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 
 
Assinale a alternativa que apresenta o programa gravado na 
memória ROM dos computadores compatíveis com o IBM-PC 
que tem a função, entre outras, de transferir o sistema 
operacional do disco para a RAM. 
 
(A) POST 
(B) SETUP 
(C) BIOS 
(D) CMOS 
(E) BOOT 
 
QUESTÃO 12 
 

 
 
Com relação à figura acima, que mostra parte da tela de 
edição do Microsoft Word 2016, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado produzido após o usuário posicionar o 
mouse sobre a área cinza (indicada pela seta) e clicar duas 
vezes o botão esquerdo. 
 
(A) O Word será fechado. 
(B) O espaço em branco entre as páginas será ocultado. 
(C) Apenas as páginas superior e inferior serão impressas 

automaticamente. 
(D) Será inserida uma página em branco entre as duas 

páginas em questão (a superior e a inferior). 
(E) O conteúdo das duas páginas será concatenado. Logo, 

o documento atual, que possui duas páginas, passará a 
ter apenas uma. 
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QUESTÃO 13 
 

Nas Configurações  do Windows 10, a opção “Permitir 
que o Windows controle a abertura de aplicativos para 
aprimorar os resultados da pesquisa e o menu Iniciar” pode 
ser ativada/desativada em 
 
(A) privacidade > geral. 
(B) sistema > geral. 
(C) dispositivos > permissão. 
(D) facilidade de acesso > geral. 
(E) contas > permissão. 
 
QUESTÃO 14 
 
A topologia física de rede de computadores em que cada 
dispositivo tem um link ponto a ponto dedicado conectado 
apenas com o controlador central, como, por exemplo, um 
hub, e que possui como vantagem a robustez é o(a) 
 
(A) barra. 
(B) malha. 
(C) barramento. 
(D) estrela. 
(E) anel. 
 
QUESTÃO 15 
 
No Firefox, em sua versão mais atual, existe um recurso que 
visa a impedir os pop-ups, ou seja, a abertura de janelas. Esse 
recurso é ativado por padrão, contudo o usuário poderá 
desativá-lo por meio da opção 
 
(A) desativar a abertura de janelas. 
(B) impedir a abertura de pop-ups. 
(C) desinstalar a abertura de janelas. 
(D) barrar a abertura de pop-ups. 
(E) bloquear a abertura de janelas. 
 
QUESTÃO 16 
 
No Outlook 2016, o recurso que fornece uma exibição de 
todos os itens de e-mail que correspondem a critérios 
específicos de pesquisa é a 
 
(A) caixa de entrada. 
(B) navegação compacta. 
(C) barra de acesso rápido. 
(D) barra de tarefas pendentes. 
(E) pasta de pesquisa. 

QUESTÃO 17 
 

Na caixa de pesquisa do site bing, ao clicar em , o 
usuário poderá 
 
(A) pesquisar usando uma imagem. 
(B) ativar o recurso tela cheia do navegador para a exibição 

dos resultados. 
(C) pesquisar usando um teclado virtual. 
(D) pesquisar apenas em sites brasileiros. 
(E) limitar a quantidade de resultados exibidos por página. 
 
QUESTÃO 18 
 
Caso o usuário queira salvar uma imagem da Internet em um 
arquivo no seu computador, ele poderá usar um dos 
seguintes formatos: 
 
(A) BMP, JPEG ou PNG. 
(B) BMP, JPEG ou BAT. 
(C) JPEG, CAB ou BAT. 
(D) PNG, CAB ou EXE. 
(E) EXE, BAT ou CAB. 
 

QUESTÃO 19 
 
Assinale a alternativa que apresenta um procedimento de 
segurança da informação que deveria ser adotado pelos 
usuários de computadores de uma instituição. 
 
(A) Não bloquear a tela do computador ao sair de seu local 

de trabalho. 
(B) Ficar atento às notícias, veiculadas na Internet ou em 

outros meios de comunicação, relacionadas aos golpes 
virtuais mais comuns. 

(C) Anotar o usuário e a senha dos principais sistemas e  
fixá-los em local escondido, preferencialmente 
embaixo do teclado. 

(D) Compartilhar o usuário e a senha com apenas um 
colega de trabalho, que será uma espécie de backup. 

(E) Acessar sites, independentemente de possuírem ou 
não conexão segura (https), uma vez que toda a 
segurança já está garantida pela rede de 
computadores. 

 

QUESTÃO 20 
 
O tipo de praga virtual cuja principal característica é 
sequestrar o navegador de Internet, realizando o 
direcionamento do usuário do computador a sites diferentes 
daqueles que ele digitou, é conhecido como 
 
(A) keylogger. 
(B) Melissa. 
(C) vírus de script. 
(D) hijacker. 
(E) vírus de rede. 
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QUESTÃO 21 
 
Acerca dos conjuntos numéricos, é correto afirmar que 
 
(A) ℕ  ⊃  ℤ . 
(B)   ∉  ℝ . 
(C) ℝ  ⊂  ℤ . 
(D) 2  ∈  ℚ . 
(E) 11   ∉  ℕ. 
 
QUESTÃO 22 
 

Em um determinado hotel, o preço da diária custava 
R$ 458,00 antes de sofrer um aumento de 10%.  
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, se, 
após esse aumento, houve um desconto de 10% no preço 
cobrado, o novo valor da diária passou a ser 
 
(A) R$ 412,20. 
(B) R$ 453,42. 
(C) R$ 458,00. 
(D) R$ 462,58. 
(E) R$ 503,80. 
 
QUESTÃO 23 
 
A aceleração gravitacional  na superfície de um planeta é tal 
que = ⋅ , em que  é uma constante,  é a massa do 
planeta e  é o raio do planeta. Supondo-se que o 
desconhecido planeta Arret tenha metade da massa da Terra 
e metade do raio da Terra, é correto afirmar que a aceleração 
gravitacional do planeta Arret é 
 
(A) um quarto da aceleração gravitacional da Terra. 
(B) o quádruplo da aceleração gravitacional da Terra. 
(C) igual à aceleração gravitacional da Terra. 
(D) metade da aceleração gravitacional da Terra. 
(E) o dobro da aceleração gravitacional da Terra. 
 
QUESTÃO 24 
 

Bárbara quer comprar 10 croissants em uma padaria 
onde há 3 tipos de croissant (presunto e queijo, pera com 
gorgonzola e chocolate). 
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que ela 
poderá fazer isso de  
 
(A) 44 maneiras distintas. 
(B) 55 maneiras distintas. 
(C) 66 maneiras distintas. 
(D) 77 maneiras distintas. 
(E) 88 maneiras distintas. 

QUESTÃO 25 
 

Cláudia, de 62 anos de idade, tem 3 filhos: André, de 
33 anos de idade; Paula, de 28 anos de idade; e Fernanda, de 
25 anos de idade.  
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a soma 
das idades dos filhos era igual à idade da mãe há 
 
(A) 8 anos. 
(B) 10 anos. 
(C) 12 anos. 
(D) 14 anos. 
(E) 16 anos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 26 
 
A Lei n.o 4.320/1964 é o marco regulatório da contabilidade 
orçamentária no Brasil, estabelecendo regras e princípios 
para a elaboração e execução dos orçamentos e para a 
confecção dos balanços dos entes da federação. Conforme 
essa Lei, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ao final do exercício financeiro, as entidades sujeitas às 

normas da Lei n.o 4.320/1964 devem elaborar o 
balanço patrimonial, a demonstração do resultado do 
exercício, o balanço orçamentário e o balanço 
financeiro. 

(B) Para fins de classificação da despesa orçamentária, 
considera-se como material permanente aquele com 
duração superior a dezoito meses. 

(C) Em casos excepcionais, a despesa orçamentária poderá 
ser paga antes do estágio do empenho. 

(D) No balanço orçamentário, o resultado do período será 
apurado mediante o confronto das receitas 
arrecadadas com as despesas empenhadas. 

(E) A Lei determina que o exercício financeiro coincidirá 
com a duração do mandato do chefe do Poder 
Executivo. 

 
QUESTÃO 27 
 

O CRMV-PR pretende adquirir um lote de cinquenta 
computadores novos, com especificações usuais de mercado 
e custo total estimado de R$ 200.000,00, a fim de modernizar 
os serviços prestados aos contribuintes, agilizando processos 
e reduzindo custos. Para tanto, deverá observar a Lei  
n.o 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos.  
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Por se tratar de uma despesa orçamentária corrente, 

deverá ser utilizada a modalidade de licitação 
denominada concorrência. 

(B) A aquisição dos computadores consiste em uma 
despesa orçamentária de capital classificada como 
investimento, devendo ser utilizada a modalidade 
pregão. 

(C) O procedimento licitatório poderá ser realizado na 
modalidade leilão, se assim o desejar a administração 
do CRMV-PR. 

(D) Tendo em vista o valor estimado da contratação, o 
CRMV-PR poderá adquirir os computadores mediante 
o procedimento de dispensa de licitação. 

(E) A administração do CRMV-PR poderá criar 
modalidades de licitação específicas, não previstas na 
legislação, para atender a suas peculiaridades. 

QUESTÃO 28 
 
A respeito do atendimento ao público, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O processo de reconhecimento e identificação do 

problema não requer coerência. 
(B) A qualidade no atendimento está diretamente 

relacionada à forma como o profissional se comunica. 
(C) A criação de vínculo com o cliente é desnecessária para 

que, em eventos futuros, o entendimento e a aplicação 
da solução sejam interpretados como atitudes 
positivas do próprio cliente. 

(D) A qualidade do atendimento está diretamente 
relacionada a soluções extraordinárias. 

(E) Para se diferenciar o atendimento, não é preciso 
descobrir a real necessidade de urgência do cliente. 

 
QUESTÃO 29 
 
No que se refere ao comportamento organizacional e à 
liderança, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A liderança pressupõe, exclusivamente, a capacidade 

presumida de motivar as pessoas a fazerem aquilo que 
precisa ser feito. 

(B) A liderança é entendida como um fenômeno restrito a 
apenas algumas pessoas. 

(C) A liderança pode ser entendida como uma influência 
exercida sobre determinada situação pelo processo de 
comunicação. 

(D) O líder não pressupõe a aceitação de seus seguidores. 
(E) A liderança é uma habilidade de persuadir as pessoas 

com o uso de uma autoridade formal. 
 
QUESTÃO 30 
 
Acerca de controle patrimonial e almoxarifado, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os problemas e as características de um sistema de 

almoxarifado estão relacionados com a natureza do 
material a ser movimentado e armazenado. 

(B) As características físicas e químicas do material não 
desempenham papel importante na escolha dos 
métodos de manuseio e estocagem. 

(C) A eficiência de um sistema de armazenagem e o capital 
necessário independem da escolha do sistema. 

(D) A redução da mão de obra direta, permitida pelo uso 
de um novo sistema de movimentação, não diminui os 
custos do produto na mesma proporção. 

(E) A produção por processo exige um processo contínuo 
e adequado ao tipo de produto e aos volumes 
manipulados. 
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QUESTÃO 31 
 
Quanto ao comportamento organizacional e ao desempenho, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O desenvolvimento é algo que depende da motivação 

e das condições oferecidas pela organização. 
(B) A avaliação de desempenho deve se preocupar mais 

efetivamente em mapear os pontos fracos da 
organização. 

(C) Os desempenhos individuais devem ser avaliados de 
formal anual, com base somente em critérios 
quantitativos. 

(D) A avaliação de desempenho consiste na análise e na 
mensuração sistemática do desempenho de cada 
indivíduo na organização. 

(E) A avaliação de desempenho deve ser utilizada, 
exclusivamente, como base para a demissão de 
funcionários. 

 
QUESTÃO 32 
 
Com relação ao comportamento organizacional e à 
motivação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A ativação é a escolha de comportamentos específicos 

dentro de uma série de comportamentos possíveis. 
(B) A intensidade é o contínuo engajamento em 

determinado tipo de comportamento ao longo do 
tempo. 

(C) A direção é o estado inicial do indivíduo, em que está a 
estimulação, que pode ser intrínseca ou extrínseca.  

(D) A persistência é a variabilidade da força da ação, que 
pode diferir ao se admitir que a força depende de um 
estado de carência anterior. 

(E) A satisfação no trabalho é uma variável de altitude, que 
reflete como uma pessoa se sente em relação ao 
trabalho de formal geral e em suas várias facetas. 

 
QUESTÃO 33 
 
De acordo com a Lei n.o 5.517/1968, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A peritagem sobre animais, identificação, defeitos, 

vícios, doenças, acidentes e exames técnicos em 
questões judiciais não corresponde a uma atividade 
privativa do médico-veterinário no exercício de 
atividades a cargo da Administração Pública. 

(B) A padronização e a classificação dos produtos de 
origem animal constituem competências do  
médico-veterinário no exercício de atividades públicas 
e particulares. 

(C) A fiscalização do exercício da profissão de  
médico-veterinário será exercida exclusivamente pelos 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. 

(D) O Conselho Federal de Medicina Veterinária será 
constituído privativamente por brasileiros natos, sendo 
dispensável o pleno gozo de seus direitos civis. 

(E) O exercício do cargo de conselheiro regional é 
compatível com o de membro do Conselho Federal, 
podendo haver acumulação entre ambos, desde que 
haja a autorização do Plenário dos respectivos 
Conselhos. 

QUESTÃO 34 
 
À luz do que dispõe a Lei n.o 5.550/1968 e a Lei  
n.o 12.514/2011, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É vedado ao veterinário, diplomado na forma da lei, 

exercer a profissão de zootecnista. 
(B) O poder de disciplinar e aplicar penalidades ao 

zootecnista compete exclusivamente ao Conselho 
Federal de Medicina Veterinária. 

(C) As penas disciplinares aplicáveis ao zootecnista são as 
estabelecidas para os demais profissionais obrigados a 
registro no mesmo Conselho Regional. 

(D) A jurisdição disciplinar dos Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinária derroga a jurisdição comum, 
ainda que uma falta cometida constitua crime para o 
qual a lei penal estabeleça sanção. 

(E) O atraso no pagamento da anuidade, devida ao 
Conselho no qual o profissional esteja inscrito, ensejará 
o cancelamento do seu registro e o impedimento do 
exercício da profissão. 

 
QUESTÃO 35 
 
Com base na Lei n.o 14.133/2021, assinale a alternativa que 
apresenta a definição de concorrência, modalidade de 
licitação prevista no referido diploma legal. 
 
(A) Considera-se como concorrência a modalidade de 

licitação para a contratação de bens e serviços 
especiais e de obras e serviços comuns e especiais de 
engenharia, cujo critério de julgamento pode ser de 
melhor técnica ou conteúdo artístico. 

(B) A concorrência consiste na modalidade de licitação 
para a escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor 
técnica ou conteúdo artístico, e para a concessão de 
prêmio ou remuneração ao vencedor. 

(C) Entende-se por concorrência a modalidade de licitação 
obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, 
cujo critério de julgamento poderá ser o de menor 
preço ou o de maior desconto. 

(D) É a modalidade de licitação para a alienação de bens 
imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente 
apreendidos. 

(E) A concorrência é a modalidade de licitação para a 
contratação de obras e serviços e para a realização de 
compras, em que a Administração Pública realizará 
diálogos com os licitantes previamente selecionados 
mediante critérios objetivos, com o intuito de 
desenvolver uma ou mais alternativas capazes de 
atender às suas necessidades. 
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QUESTÃO 36 

 
Considerando a Lei n.o 14.195/2021 e o Decreto  
n.o 64.704/1969, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na composição do conselho de administração das 

companhias abertas, é facultativa a participação de 
conselheiros independentes, nos termos e nos prazos 
definidos pela Comissão de Valores Mobiliários. 

(B) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinária constituem, em seu conjunto, 
uma associação de direito privado. 

(C) Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária terão 
foro na Capital Federal. 

(D) Os componentes do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária serão eleitos para 
um único mandato. 

(E) Apenas pessoas naturais poderão ser eleitas como 
membros dos órgãos de administração. 

 
QUESTÃO 37 

 
Segundo a Resolução CFMV n.o 591/1992, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Ainda que o conselheiro do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária falte a 6 sessões, consecutivas ou 
não, sem motivo justificado, no período de um ano, 
somente perderá o mandato após decisão 
fundamentada do Plenário do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, sendo-lhe assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

(B) A Diretoria Executiva reunir-se-á apenas mediante 
convocação da maioria absoluta dos conselheiros. 

(C) O Conselho Regional de Medicina Veterinária será 
dirigido e representado pela Diretoria Executiva. 

(D) Compete ao secretário-geral substituir o  
vice-presidente e o tesoureiro em suas faltas ou 
impedimentos eventuais. 

(E) O quórum mínimo para a realização das sessões 
extraordinárias é de quatro membros da Diretoria 
Executiva e seis conselheiros. 

QUESTÃO 38 
 

Relativamente à Resolução CFMV n.o 1.022/2013 e à 
Resolução CFMV n.o 1.041/2013, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O exercício da medicina veterinária prescinde de 

inscrição no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária em cuja circunscrição o profissional 
desenvolva suas atividades. 

(B) Será admitida a inscrição provisória dos profissionais 
que apresentarem certificado ou certidão de colação 
de grau expedido por instituição de ensino superior 
credenciada, sendo expedida a respectiva cédula de 
identidade profissional provisória. 

(C) A cédula de identidade profissional provisória terá 
validade de doze meses, prorrogáveis por igual 
período. 

(D) A transferência do profissional para a jurisdição de 
outro Conselho Regional de Medicina Veterinária 
deverá ser requerida ao presidente do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária que, ouvindo o 
presidente do Conselho para o qual o profissional 
deseja se transferir, decidirá de forma fundamentada. 

(E) O profissional estrangeiro poderá votar ou ser votado 
para mandato nas eleições do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. 

 

QUESTÃO 39 
 

Com base na Resolução CFMV n.o 1.330/2020, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os processos ético-profissionais, orientados pelos 

princípios do devido processo legal, do contraditório, 
da ampla defesa e da presunção de inocência, serão 
instaurados, instruídos e julgados em caráter sigiloso. 

(B) O Conselho Regional de Medicina Veterinária em que o 
profissional possuir inscrição ao tempo do fato punível 
é o competente para julgamento dos processos  
ético-profissionais. Na hipótese de o profissional 
possuir inscrição em mais de um Conselho Regional de 
Medicina Veterinária, a competência será fixada pelo 
local onde ele resida. 

(C) A intimação consiste no ato por meio do qual o 
profissional é convocado a se defender e a integrar a 
relação processual. 

(D) A ausência de intimação das partes ou dos respectivos 
representantes, quando constituídos, para a sessão de 
julgamento não enseja a nulidade do ato. 

(E) As decisões proferidas pelos Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinária são insuscetíveis de recurso. 

 

QUESTÃO 40 
 
Conforme a Lei n.o 9.503/1997, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os veículos precedidos de batedores não terão 

prioridade de passagem. 
(B) A ultrapassagem de outro veículo em movimento 

poderá ser feita tanto pela esquerda quanto pela 
direita. 

(C) Nas vias providas de acostamento, os veículos parados 
deverão estar situados dentro da pista de rolamento. 

(D) É facultado aos proprietários realizar, no veículo, 
modificações de suas características de fábrica.  

(E) Quando o veículo estiver parado para fins de embarque 
ou desembarque de passageiros, o condutor manterá 
acesas, à noite, as luzes de posição. 

 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ  INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CRMV-PR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8 
 

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. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
 

A França aprovou, em 18 de novembro de 2021, um projeto de lei de “combate ao abuso de 
animais”, que proíbe a venda de filhotes de cães e gatos em pet shops e, progressivamente, a presença 
de animais selvagens em circos. Um a cada dois franceses tem um animal de estimação, mas cerca de 
100 mil são abandonados a cada ano. A proposta aprovada pelo Senado, após aprovação do 
Parlamento, torna as penas mais rígidas para maus-tratos ou para casos de abandono. 

 
Internet: <https://exame.com> (com adaptações). 

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

Comercialização de animais domésticos: proibir ou  
aperfeiçoar a regulamentação? 

 
Em seu texto, posicione-se claramente em relação à pergunta indicada no tema, apresentando argumentos em defesa do seu 
ponto de vista, e comente sobre a relação do tema com a questão do bem-estar animal. 
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