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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 da 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! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
O         tétano         é         uma         doença         grave,         que         traz         risco         à         vida.
Embora         o         tétano         seja         uma         doença         que         pode         ser
prevenida         por         imuniza-         ção,         a         doença         ainda         é
responsável         por         cerca         de         150.000         mortes         anuais,         a
maioria         em         países         da         África         e         do         Sudeste         Asiático.
O         tétano         é         provocado         por         uma         exotoxina         produzida
por         Clostridium         tetani,         um         bacilo         anaeróbio
obrigatório         e         formador         de         endósporos.

Sobre         o         tétano         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) A         gangrena         gasosa         é         provocada         pelo
crescimento         em         tecidos         mortos         de         bactérias
relacionadas         com         o         patógeno         do         tétano,         que
conduzem         a         uma         putrefação         gasosa         e         perda         do
membro         infectado,         ou         ainda         morte         em
detrimento         do         choque         sistêmico.         Ambas         as
doenças         são         causadas         por         clostrídios.

(B) O         organismo         é         essencialmente                  invasivo,         a
única         forma         de         provocar         a         doença         é         por         meio
da         toxemia         e         dessa         forma,         o         tétano                  não         é
observado         apenas         como         um         resultado         de
ferimentos         teciduais         profundos         não         tratados.

(C) As         células         de         C.         tetani         normalmente         têm
acesso         ao         corpo         por         meio         da         pele         íntegra
contaminado         pelo         solo,         normalmente         uma
perfuração         profunda.

(D) O         reservatório         natural         de         C.         tetani         é         o         ar,         onde
o         organismo         é         um         residente         ubíquo,         embora
possa         ocasionalmente         ser         encontrado         no
intestino         de         insetos         saudáveis,         assim         como
outras         espécies         de         Clostridium.

Questão 02
A         temperatura         do         leite         quando         este         sai         do         úbere
também         é         um         fator         favorável         à         multiplicação         de
microrganismos,         por         isso         é         necessário:

(A) Refrigerar         o         leite         para         inibir         a         multiplicação
microbiana.

(B) Fazer         o         uso         de         produtos         para         a         conservação         do
leite         imediatamente.

(C) Fever         o         leite         assim         que         sai         do         úbere.

(D) Ser         mantido         à         temperatura         ambiente,         pois
aglomerados         de         microorganismos         tendem         a
sedimentar.

Questão 03
A         taxa         de         contaminação         e         os         tipos         de
microrganismo         presentes         no         leite         geralmente         são

decorrentes         de         diferentes         fontes:         o         interior         do
úbere,         o         exterior         do         úbere         e         os         equipamentos         e
utensílios         utilizados         pela         indústria,         entre         outras.
Desde         o         momento         que         sai         do         úbere,         o         leite         fica
exposto         a         contaminações         externas.         Não         é         uma         das
principais         fontes         de         contaminações         do         leite         por
microorganismos:

(A) A         contaminação         fecal.

(B) As         mãos         do         ordenhador,         hábitos         higiênicos         e         de
limpeza,         utensílios,         recipientes,         água         de
limpeza         e         sistemas         de         obtenção         e         condução         do
leite.

(C) O         ar         do         estábulo,         pêlos,         pele         e         úbere         do         animal.

(D) Os         produtos         utilizados         na         limpeza         e
desinfecção         dos         equipamentos.

Questão 04
São         funções         da         vigilância         epidemiológica:

(A) A         investigação         para         a         análise         dos         dados,         mas
não         a         interpretação         dos         dados         processados.

(B) A         avaliação         da         eficácia         das         ações,         mas         não
cabe         a         ela         avaliar         a         efetividade         das         medidas
adotadas.

(C) Coleta         de         dados         e         processamento         de         dados
coletados.

(D) A         recomendação         das         medidas         de         controle
apropriadas,         mas         não         é         sua         função         a         promoção
das         ações         de         controle         indicadas.

Questão 05
As         pessoas         normalmente         associam         fungos         à
matéria         orgânica         em         decomposição         ou,         em         um
contexto         médico,         a         infecções         fúngicas         superficiais,
tais         como         o         pé-de-atleta.         Mas         os         fungos         podem
causar         infecções         sérias         e         até         mortais.         É         uma
doença         fúngica         que         pode         ser         fatal,         que         acomente
frequentemente         felinos         domésticos:

(A) Esporotricose.

(B) Cinomose.

(C) Histioplasmose.

(D) Panleucopenia         felina.

Questão 06
Os         carrapatos         são         artrópodes         hematófagos         estritos,
ectoparasitas         não         permanentes         de         vertebrados
terrestres.         Estes         artrópodes         existem         em         quase
todas         as         regiões         zoogeográficas,         parasitando         uma
ampla         gama         de         hospedeiros         tais         como         mamíferos,
aves,         répteis,         anfíbios         e         ocasionalmente         o         Homem.
A         crescente         importância         médica         atribuída         às
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carraças         advém         da         aptidão         que         têm         para         se         fixarem
ao         Homem         e         serem         vetores         de         agentes         de         doença
com         importância         em         saúde         pública.         O         ciclo         de         vida
compreende         quatro         fases         evolutivas,         uma         inativa         -
ovo         e         três         ativas-         larva,         ninfa         e         adulto,         requerendo
pelo         menos         uma         refeição         sanguínea         em         cada         uma
das         fases         ativas         para         poderem         realizar         uma         muda         e
passar         à         fase         evolutiva         seguinte.         A         maior         parte         das
espécies         demoram         vários         dias         a         completar         a
refeição         sanguínea,         sendo         em         média:

(A) De         13-15         dias         nas         ninfas.

(B) De         2-5         dias         nas         larvas.

(C) De         25         a         30         dias         nos         adultos.

(D) De         17-24         dias         no         caso         dos         adultos.

Questão 07
Na         clínica         veterinária,         uma         das         maiores         incidência
de         casos,         são         as         doenças         dermatológicas,         as
alopecias         com         sinais         de         inflamação,         crostas,
eritema,         descamação,         liquenificação,         são         de         rotina
no         atendimento.         Como         triagem         para         elucidação
diagnóstica         destes         padrões         de         lesão,         os         exames
rotineiros         muito         usados,         dentre         eles         a         tricografia         é
uma         técnica         simples,         em         que         é         possível         avaliar:

(A) O         infiltrado         neutrofílico         com         ou         sem         a         presença
de         bactérias.

(B) Toda         a         estrutura         pilosa,         hastes,         pontas         e         raiz         ou
bulbo,         e         é         capaz         de         identificar         a         fase         do         ciclo
piloso,         principalmente         as         fases         anagênica         e
telogênica         e         ainda         identificar         pelos
fragmentados         por         autotraumatismo.

(C) É         a         técnica         referida         como         ouro         no         diagnóstico
das         dermatopatias         parasitárias         causadas         por
ácaros         que         afetam         a         epiderme         ou         o         folículo
piloso,         como         é         o         caso         de         Demodex         spp.,
Notoedres         spp.         e         Sarcoptes         spp.

(D) No         intuito         de         identificar         microrganismos         comuns
de         causar         infecções         superficiais         como
bactérias,         leveduras         e         esporos         fúngicos,
principalmente         em         lesões         onde         a         pele         é
untuosa,         liquenificada         ou         até         em         lesões
excessivamente         descamativas,         mas         sem
exsudação.

Questão 08
O         vírion         de         um         vírus         consiste         em         um         envoltório
proteico,         o         capsídeo,         que         contém         o         genoma         viral.         A
maioria         dos         vírus         bacterianos         são         nus,         sem
camadas         adicionais,         enquanto         muitos         vírus         de
animais         contêm         uma         camada         externa         consistindo
de         proteínas         e         lipídeos,         denominadas:

(A) Capa.

(B) Capsídeo.

(C) Envelope.

(D) Nucleocapsídeo.

Questão 09
O         Bem-estar         animal         indica         como         um         animal         está
lidando         com         as         condições         em         que         vive.         Um         animal
está         em         bom         estado         de         bem-estar         (quando         indicado
por         evidência         científica)         se         estiver:

(A) Saudável,         confortável,         bem         nutrido,         seguro,         for
capaz         de         expressar         seu         comportamento         inato,         e
se         não         está         sofrendo         com         estados
desagradáveis,         tais         como         saciedade,         conforto         e
angústia.

(B) Saudável,         confortável,         mal         nutrido,         mesmo         se
rodeado         de         insegurança,         for         capaz         de
expressar         seu         comportamento         inato,         e         se         não
está         sofrendo         com         estados         desagradáveis,         tais
como         dor,         medo         e         angústia.

(C) Saudável,         confortável,         bem         nutrido,         seguro,         for
capaz         de         expressar         seu         comportamento         inato,         e
está         sofrendo         com         estados         desagradáveis,         tais
como         dor,         medo         e         angústia.

(D) Saudável,         confortável,         bem         nutrido,         seguro,         for
capaz         de         expressar         seu         comportamento         inato,         e
se         não         está         sofrendo         com         estados
desagradáveis,         tais         como         dor,         medo         e         angústia.

Questão 10
As         zoonoses         emergentes         são         definidas         como:

(A) Doenças         novas,         chamadas         exóticas.

(B) Aquelas         que         reaparecem         com         risco         de         aumento
no         futuro         próximo.

(C) Aquelas         envolvem         uma         ou         mais         espécies         de
animais         no         seu         ciclo         de         transmissão.

(D) Aquelas         que         reaparecem         após         período         de
declínio         significativo.

Questão 11
Os         mosquitos         são         insetos         que         pertencem         à         família
Culicidae,         uma         das         mais         primitivas         famílias         da
ordem         Diptera,         na         qual         se         reconhecem         3565
espécies         e         subespécies.         A         nível         global,         estes
insetos         encontram-se         amplamente         distribuídos,
apresentando         maior         diversidade         nas         regiões
tropicais         e         subtropicais.         São         o         mais         importante
grupo         de         artrópodes         do         ponto         de         vista         médico         e
veterinário         pelo         facto         das         fêmeas         picarem         e
fazerem         refeições         de         sangue         em         vertebrados,
podendo         deste         modo         transmitir         agentes
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patogénicos         a         humanos         e         animais,         nomeadamente
vírus         (arbovírus),         filárias         (helmintos)         e         protozoários.
É         uma         doença         zoonótica         transmitida         por         mosquitos:

(A) Erlichiose.

(B) Leishmaniose.

(C) Tuberculose.

(D) Hidatiose.

Questão 12
Os         aditivos         alimentares         autorizados         para         uso         em
carnes         e         produtos         cárneos,         suas         respectivas
funções,         limites         máximos         e         condições         de         uso         se
encontram         listados         no         anexo         da         RESOLUÇÃO         DA
DIRETORIA         COLEGIADA         -         RDC         Nº         272,         DE         14         DE
MARÇO         DE         2019.         São         definidas         como         CARNES         IN
NATURA:

(A) Produtos         industrializados         crus         submetidos         a
processos         de         cozimento         ou         secagem.

(B) Qualquer         parte         do         animal         de         abate         declarada
apta         para         consumo         humano         pela         inspeção
veterinária         oficial,         que         não         se         enquadra         na
definição         de         carne         e         não         é         autorizado         o         uso         de
aditivos.

(C) Carnes         que         não         receberam         nenhum         tratamento
de         conservação         diferente         da         aplicação         de         frio
(carne         resfriada         e         congelada),         que         mantém
suas         características         naturais         e         que         não
receberam         a         adição         de         ingredientes         e         não         se
permite         o         uso         de         aditivos.

(D) Produtos         preparados         à         base         de         carne         e/ou
subprodutos         cárneos         comestíveis,         adicionados
ou         não         de         outros         ingredientes         autorizados.

Questão 13
A         ABAMECTINA         pertence         ao         grupo         farmacoógico
das         lactonas         macrocíclicas,         avermectinas,
endectocida.         Promove         abertura         dos         canais         de         cloro
pela         ligação         aos         receptores         de         glutamato,         além         de
se         ligar         com         alta         afinidade         aos         canais         de         cloro
controlados         pelo         GABA,         aumentando         o         influxo         de
cloro         nas         sinapses         de         nematódeos         e         na         placa
motora,         ou         na         junção         neuromuscular         em
artrópodes,         provocando         hiperpolarização         da
membrana,         com         paralisia         flácida,         morte         e
eliminação         do         parasita.         Pode         ser         utilizada         em
bovinos,         equinos         e         suínos.

Sobre         o         uso         da         Abamectina         em         animais,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Pode         ser         usado         como         endoparasiticida
(nematódeos         gastrintestinais         e         pulmonares),
mas         como         ectoparasiticida         ainda         está         sendo
testado,         não         havendo         segurança         terapêutica.

(B) É         seguro         para         uso         em         vacas         lactantes         que
produzam         leite         para         consumo         humano.

(C) Pode         ser         utilizado         em         animais         estressados         e/ou
debilitados.

(D) Pode         ser         usado         como         endoparasiticida
(nematódeos         gastrintestinais         e         pulmonares)         e
como         ectoparasiticida         (ácaros,         carrapatos,
piolhos         e         bernes).

Questão 14
O         Código         de         Ética         do         Médico         Veterinário,         aprovado
na         Resolução         nº         1138,         de         16         de         dezembro         de         2016
e         entrou         em         vigor         em         9         de         setembro         de         2017,         esse
código         regula:

(A) Os         direitos         e         deveres         do         profissional         em         relação
à         comunidade,         ao         cliente,         ao         paciente,         mas         não
à         outros         profissionais         e         ao         meio         ambiente.

(B) Os         direitos         e         deveres         do         profissional         em         relação
à         comunidade,         ao         cliente,         ao         paciente,         a         outros
profissionais         e         ao         meio         ambiente.

(C) Os         médicos         veterinários         no         exercício         da
profissão,         dependendo         do         cargo         ou         função         que
exerçam,         sujeitam-se         às         normas         deste         código.

(D) Os         direitos         e         deveres         do         profissional         em         relação
ao         paciente         e         no         exercício         da         profissão,
dependendo         do         cargo         ou         função         que         exerçam.
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Língua Portuguesa

Questão 15
Leia         a         tira         que         segue         e         responda         ao         que         se         pede:

Fonte:tirasarmandinho.tumblr.com/

Na         fala         do         primeiro         quadrinho         "A         verdade         é         que         o
mundo         não         respeita         os         bons!",         a         oração         "é         que         o
mundo         não         respeita         os         bons!"         é         classificada
sintaticamento         como:

(A) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(B) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(C) Oração         Subordinada         Substantiva         Subjetiva.

(D) Oração         Subordinada         Substantiva         Predicativa.

Questão 16
Observe         o         trecho         da         música         "Cerveja         de         Garrafa"
do         grupo         "Atitude         67".

Aí         me         leva         pra         qualquer         lugar

Porque         se         for         ideia         sua         acho         que         eu         devo         gostar

Independente         do         que         acontecer

O         teu         sorriso         volta         e         meia         vai         permanecer

É         doce,         cê         tem         um         jeito         doce

O         seu         olhar         é         doce,         é         doce

Fonte:         https://www.letras.com.br/atitude-67/cerveja-de-garrafa

Qual         figura         de         linguagem         está         presente         no
fragmento         "O         seu         olhar         é         doce"?

(A) Metonímia.

(B) Ironia.

(C) Sinestesia.

(D) Catacrese.

Questão 17
O         verbo         lembrar         pode         ser         utilizado         como         verbo
transitivo         direto         e         indireto,         tendo         tanto         um         objeto
direto         como         um         objeto         indireto         como         complementos

verbais.         Pode         também         ocorrer         apenas         como         verbo
transitivo         direto         ou         ainda         ser         conjugado         como         um
verbo         pronominal,         apresentando         apenas         pequenas
diferenças         no         seu         significado.

Fonte:         https://www.conjugacao.com.br/regencia-do-verbo-lembrar/

Nesse         sentido,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Privilegia-se         o         uso         do         verbo         lembrar         como
verbo         pronominal         quando         indica         o         ato         de
recordar         de         alguma         coisa.         Exemplo:         Eu         já         me
lembrei         de         tudo!

(B) Com         o         sentido         de         prevenir,         advertir         ou         sugerir,
o         verbo         lembrar         deve         ser         complementado         por
dois         objetos         indiretos.         Exemplo:         A         Helena
lembrou         ao         filho         do         combinado.

(C) Atuando         como         um         verbo         transitivo         indireto,
estabelece         principalmente         regência         com         a
preposição         "de".         Exemplo:         Lembro-me         de         você.

(D) Maioritariamente,         estabelece         regência         sem         a
presença         de         uma         preposição         quando         indica         o
ato         de         sugerir,         trazendo         algo         à         memória.
Exemplo:         Esse         cheiro         lembra         minha         infância.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18
O         texto         abaixo         corresponde         ao         que         determina         o
artigo         126         da         Lei         Orgânica         de         Iporã         do         Oeste/SC,
exceto         por         uma         colocação         equivocada.

"É         vedada         a         acumulação         remunerada         de         cargos
públicos,         exceto,         quando         houver         compatibilidade         de
horários,         e         observado,         em         qualquer         caso,         o
disposto         no         inciso         XI,         do         art.         37,         da         Constituição
Federal:

I.A         de         dois         cargos         de         professor.

II.A         de         um         cargo         de         professor         com         outro         técnico         ou
científico.

III.A         de         dois         cargos         ou         empregos         privativos         de
profissionais         de         saúde,         com         profissões
regulamentadas.

IV.A         de         um         cargo         ou         emprego         privativo         de
profissional         de         saúde,         com         profissões
regulamentadas         com         outro         técnico         ou         científico.

Parágrafo         Único         -         A         proibição         de         acumular
estende-se         a         empregos         e         funções         e         abrange
autarquias,         fundações,         empresas         públicas,
sociedades         de         economia         mista,         suas         subsidiárias,         e
sociedades         controladas,         direta         ou         indiretamente,
pelo         poder         público".

O         que         podemos         dizer         sobre         a         informação
equivocada         que         encontramos         neste         texto?

(A) Não         é         permitida         a         acumulação         de         um         cargo         de
professor         com         outro         técnico         ou         científico.

(B) Não         é         permitida         a         acumulação         de         dois         cargos
ou         empregos         privativos         de         profissionais         de
saúde,         com         profissões         regulamentadas.

(C) A         proibição         de         acumular         NÃO         se         estende         a
empregos         e         funções         e         abrange         autarquias,
fundações,         empresas         públicas,         sociedades         de
economia         mista,         suas         subsidiárias,         e
sociedades         controladas,         direta         ou
indiretamente,         pelo         poder         público.

(D) Não         é         permitida         a         acumulação         de         um         cargo         ou
emprego         privativo         de         profissional         de         saúde,
com         profissões         regulamentadas         com         outro
técnico         ou         científico.

Questão 19
A         economia         de         Iporã         do         Oeste/SC         destaca-se         na
agricultura         pelo         cultivo         de         milho         e         fumo,         mas
também         tem         grande         movimentação         nas         atividades

de:

(A) Fruticultura,         avicultura         e         criação         de         gado         de
corte.

(B) Avicultura,         horticultura         e         produção         de         leite.

(C) Horticultura,         fruticultura         e         suinocultura.

(D) Suinocultura,         avicultura         e         produção         de         leite.

Questão 20
"O         Brasil         é         o         país         que         mais         lincha         no         mundo.         Mais
de         um         milhão         de         brasileiros         já         participaram         de
linchamentos         -         ou         de         "ações         de         justiçamento"         -         nos
últimos         60         anos.         É         isso         que         aponta         a         pesquisa         do
sociólogo         José         de         Souza         Martins,         professor         emérito
da         Faculdade         de         Filosofia         da         USP(...)"

Disponível          em:

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/multidao-medo-e-

punitivismo-como-funciona-o-linchamento/

Essa         prática,         extremamente         reprovável,         tem         sido
cada         vez         mais         frequente         e         muitos         estudiosos
atribuem         tal         ocorrência         ao         descontentamento         da
população         com         a         justiça         brasileira,         cujo         sistema         não
tem         sido         eficiente         na         ressocialização,
principalmente         daqueles         que         cometem         pequenos
delitos.         Qual         das         alternativas         abaixo         explica         de
forma         sucinta         o         que         é         o         linchamento?

(A) É         um         sistema         punitivo         para         quem         cometeu
algum         tipo         de         delito,         onde         um         júri         popular         é
formado         para         condenar         ou         absolver         o         meliante.

(B) É         um         meio         de         punição         coletiva,         com         agressões
físicas,         contra         alguém         suspeito         de         praticar         um
delito.

(C) É         o         direito         de         votar         para         definir         qual         será         a         pena
de         alguém         suspeito         de         cometer         algum         delito,
conquistado         pelos         cidadãos         por         meio         de         ação
popular.

(D) É         quando         a         justiça         atribui         à         população         a
obrigação         de         julgar         e         punir         uma         pessoa         que
cometeu         algum         tipo         de         delito.
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