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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.

A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não 
receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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Texto para os itens de 1 a 20. 

E considerei a glória de um pavão ostentando o
esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei
lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem
na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são 
minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como
em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. 

Eu considerei que este é o luxo do grande artista,
atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos.
De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a
simplicidade. 

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha 
amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e
delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz
de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. 

Rubem Braga. O Pavão. In: Ai de ti, Copacabana. 

28.a ed. Rio de Janeiro: Record, 2010 (com adaptações).

Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos 

do texto apresentado, julgue os itens de 1 a 20. 

1 O texto se caracteriza como uma crônica porque realiza 

uma reflexão a partir de um acontecimento cotidiano; 

nesse sentido, o autor conclui que o pavão é um arco-íris 

de plumas com base em um episódio pontual: seu 

encontro com esse animal. 

2 O trecho “suscita e esplende e estremece e 

delira” (linhas 12 e 13) é constituído por uma sequência 

de formas verbais coordenadas que se referem ao 

mesmo sujeito sintático. 

3 O texto realiza uma comparação entre o pavão, o grande 

artista e o ser amado (o narrador), associando a cada um 

desses três elementos uma maneira diferente de 

alcançar o esplendor: o pavão, por meio da 

fragmentação da luz a partir de minúsculas bolhas 

d'água; o artista, por meio de um processo artístico no 

qual se alcança o máximo de matizes com o mínimo de 

elementos; e o ser amado, pelo ato de receber, por meio 

de seus olhos, a luz do olhar de sua amada. 

4 A vírgula empregada logo após “artista” (linha 7) poderia 

ser substituída pelo sinal de dois-pontos, sem prejuízo 

da coerência do texto e da correção gramatical do 

segundo parágrafo. 

5 O termo “como em” (linhas 5 e 6) poderia ser substituído 

por conforme, sem prejuízo dos sentidos do texto. 

6 Com o emprego do vocábulo “seu”, no trecho “seu 

grande mistério é a simplicidade” (linhas 9 e 10), o autor 

faz referência ao pavão mencionado no primeiro 

parágrafo. 

7 A expressão “recebendo a luz de teu olhar” (linhas 13 

e 14) poderia ser reescrita como que recebe a luz de teu 

olhar, sem alteração dos sentidos do texto e de sua 

coerência. 

8 O fato de os três parágrafos se iniciarem de forma 

semelhante, com o emprego do verbo considerar, é um 

recurso que contribui para a progressão de ideias do 

texto e para a continuidade da reflexão feita pelo autor. 

9 No trecho “aquelas cores todas” (linha 3), o termo 

“todas” poderia ser deslocado para imediatamente 

antes de “aquelas” — escrevendo-se todas aquelas 

cores —, sem prejuízo da correção gramatical do trecho. 

10 O texto defende a ideia de que o pavão ostenta sua 

beleza de maneira exibicionista, da mesma forma que o 

artista exibe seu esplendor — sua arte — com luxo e 

vaidade. 

11 A coerência e os sentidos do texto seriam mantidos caso 

o trecho “Mas andei lendo livros” (linhas 2 e 3) fosse

substituído por Mas venho lendo livros.

12 O emprego da preposição “de”, em “de tudo que ele 

suscita” (linha 12), deve-se à regência do vocábulo 

“suscita”. 

13 O vocábulo “há”, no trecho “Não há 

pigmentos” (linha 4), poderia, sem prejuízo dos sentidos 

e da correção gramatical do trecho, ser substituído por 

existe. 

14 Ao concluir que “assim é o amor” (linha 11), o autor 

estabelece uma comparação entre a ilusão relacionada 

à percepção de cores das penas de um pavão e a ilusão 

provocada pelo sentimento amoroso. 

15 No texto, o termo “oh!” (linha 11), pertencente à classe 

das interjeições, exprime surpresa e admiração por 

parte do autor. 

16 O termo “magnífico” (linha 14) exerce, na oração em que 

se encontra, a função sintática de predicativo do sujeito. 

17 No trecho “são minúsculas bolhas d'água em que a luz 

se fragmenta, como em um prisma” (linhas de 4 a 6), o 

termo “que” é um pronome relativo que retoma toda a 

expressão “minúsculas bolhas d'água”. 

18 Na oração “Ele me cobre de glórias” (linha 14), a 

sequência “de glórias” constitui um adjunto adverbial de 

curta extensão, razão pela qual é dispensável o emprego 

de vírgulas para isolar essa expressão no período em que 

ela se encontra. 

19 O termo “esplende” (linha 12) está empregado no texto 

com o mesmo sentido de resplandece. 

20 O acento agudo em “arco-íris” (linha 6) justifica-se por 

se tratar de paroxítona terminada em –is. 
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Nos itens 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. 

Quanto aos conceitos de hardware, ao editor de texto Word 

2013 e ao sistema operacional Windows 8, julgue os itens 

de 21 a 25. 

21 As placas-mãe são todas fabricadas para suportarem 

diversos processadores, inclusive de tipos diferentes, o 

que só é possível porque o slot nelas instalado é uma 

espécie de slot genérico que permite que os 

processadores, independentemente de seu tipo, sejam 

alocados. 

22 Mouse e teclado são considerados periféricos externos 

ao computador, diferentemente de um HD, que é 

considerado um periférico interno. 

23 Por meio da guia Arquivo, do Word 2013, é possível ter 

acesso a comandos como Imprimir, Compartilhar e 

Exportar. 

24  é um dos tipos de objetos de ilustrações que o 

Word 2013 disponibiliza aos seus usuários. 

25 O Windows 8 não permite que o usuário fixe aplicativos 

na barra de tarefas, pois esse tipo de operação 

prejudicaria o desempenho do sistema; é permitido ao 

usuário usar apenas os aplicativos que já são fixados de 

forma padrão, como, por exemplo, o Explorador de 

Arquivos. 

 ____________________________________________________  

Acerca dos conceitos de redes de computadores, do 

programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais 

recente, e do programa de correio eletrônico Microsoft 

Outlook 2016, julgue os itens de 26 a 30. 

26 Todos os computadores que fazem parte de uma rede 

local (LAN) possuem dois identificadores na forma de 

números (IP): um para identificar o computador, 

distinguindo-o dos demais, e outro para identificar cada 

pacote enviado por ele. 

27 Uma rede de computadores consiste exclusivamente na 

interligação lógica entre dois ou mais computadores. 

28 No Firefox, a barra de busca não permite o 

armazenamento de histórico de pesquisas realizadas 

pelo usuário; logo, não é possível limpar itens do 

histórico da barra de busca. 

29 Itens Recuperáveis é uma pasta oculta do Microsoft 

Outlook 2016. 

30 No Outlook 2016, se um item for excluído da pasta Itens 

Excluídos, ele será movido para a pasta Itens 

Recuperáveis. 

 ____________________________________________________ 

No que diz respeito ao sítio de busca Google, aos conceitos 

de organização e gerenciamento de arquivos e pastas e aos 

procedimentos de segurança da informação, julgue os itens 

de 31 a 35. 

31 O filtro do SafeSearch, mecanismo que faz o bloqueio de 

imagens impróprias dos resultados da pesquisa Google, 

é completamente preciso, por sempre evitar que esse 

tipo de conteúdo seja exibido. 

32 A ação de recortar um arquivo de determinada pasta e 

colá-lo em outra pasta realizará a sua transferência de 

lugar; com isso, o arquivo será removido de sua pasta 

anterior. 

33 O Windows não permite que dois arquivos com o mesmo 

conteúdo, mas com nomes diferentes, façam parte da 

mesma pasta, uma vez que, no momento da gravação, o 

sistema operacional realiza uma verificação de conteúdo 

e só permite a gravação de arquivos com conteúdos 

diferentes. Trata-se de um mecanismo inteligente do 

Windows que evita redundância de dados e, com isso, 

otimiza o armazenamento em disco. 

34 Uma das ações preventivas que o usuário de 

computador pode realizar para se proteger é reduzir a 

quantidade de dados fornecidos para outras pessoas ou 

empresas, como, por exemplo, informações fornecidas 

quando do preenchimento de cadastros ou do contato 

via telefone. 

35 O uso de criptografia é um dos procedimentos que o 

usuário pode realizar para proteger os dados 

armazenados tanto em seu computador quanto em 

mídias. 

 ____________________________________________________ 

Em relação às noções de vírus, worms e pragas virtuais e aos 

procedimentos de backup, julgue os itens de 36 a 40. 

36 A principal característica de um worm é que ele, 

utilizando criptografia, torna inacessíveis os dados 

armazenados em um computador. 

37 O backdoor é um tipo de vírus inofensivo, pois ele se 

resume na capacidade de se propagar automaticamente 

pelas redes, enviando várias cópias de si mesmo a vários 

computadores ao mesmo tempo. 

38 Os códigos maliciosos são programas desenvolvidos para 

executar ações danosas não somente em computadores, 

mas também em equipamentos como modems e 

switches, entre outros. 

39 Backups são muitos importantes, pois com eles o usuário 

pode proteger seus dados em caso de mau 

funcionamento de equipamentos, da perda de 

dispositivos e até mesmo da ação de códigos maliciosos. 

40 Devido à sua complexidade, o backup não pode ser 

realizado de forma on-line, ou seja, usando-se serviços 

em datacenter ou na rede; contudo, é permitido fazer 

backup em dispositivos como pen drives e discos rígidos. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

Relativamente à Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens de 41 a 50. 

41 Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário a ação dolosa que viola os deveres de 
honestidade, de imparcialidade e de legalidade, sendo 
desnecessário outro elemento para configuração do ato. 

42 O dolo constitui elemento indispensável para a 
caracterização do ato de improbidade administrativa. 

43 Constituem ato de improbidade administrativa apenas 
as condutas que importem em obtenção de vantagem 
patrimonial indevida, em razão do exercício de mandato 
eletivo. 

44 A mera nomeação ou indicação política por parte dos 
detentores de mandatos eletivos, independentemente 
da existência de dolo com finalidade ilícita por parte do 
agente, constitui ato de improbidade administrativa. 

45 Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser 
considerados os efeitos econômicos e sociais das 
sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas 
atividades. 

46 O ressarcimento integral do dano patrimonial, em 
quaisquer hipóteses, afasta a imposição das sanções 
penais comuns daqueles que incorrerem em ato de 
improbidade administrativa. 

47 No caso de cometimento de ato de improbidade 
administrativa que importe em enriquecimento ilícito, o 
ímprobo estará sujeito apenas à penalidade de 
suspensão dos direitos políticos. 

48 Independentemente da situação econômica do réu, é 
vedado ao juiz aumentar a pena de multa, uma vez que 
ela tem valor fixo e não se vincula ao valor do acréscimo 
patrimonial. 

49 Para efeitos de contagem do prazo da sanção de 
suspensão dos direitos políticos, computar-se-á, 
retroativamente, o intervalo de tempo entre a decisão 
colegiada e o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

50 A posse e o exercício de agente público estão 
condicionados à apresentação de declaração de imposto 
de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha 
sido apresentada à Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente. 

 ____________________________________________________  

Considerando as disposições da Lei n.o 9.784/1999, que 
regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, julgue os itens de 51 a 57. 

51 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
encontram-se expressos na referida lei. 

52 Nos processos administrativos, o critério de objetividade 
no atendimento do interesse público deverá ser 
observado, sendo facultada a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades. 

53 Com relação ao início do processo administrativo, é 
correto afirmar que, caso os pedidos de uma pluralidade 
de interessados tenham conteúdo e fundamentos 
idênticos, eles poderão ser formulados em um único 
requerimento, salvo preceito legal em contrário. 

54 Um órgão administrativo e seu titular poderão delegar 
parte da sua competência a outros órgãos ou titulares 
apenas quando estes lhe forem hierarquicamente 
subordinados. 

55 Será permitida, por motivos relevantes, a avocação 
temporária de competência atribuída a órgão 
hierarquicamente superior. 

56 Na instrução do processo administrativo, caso deva ser 
obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer 
deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, 
salvo norma especial ou comprovada necessidade de 
maior prazo. 

57 As intimações serão válidas ainda que feitas sem 
observância das prescrições legais. 

 ____________________________________________________ 

Com base nas disposições da Lei n.o 12.527/2011, julgue os 
itens de 58 a 63. 

58 Subordinam-se ao regime da Lei de Acesso à Informação 
apenas as pessoas jurídicas integrantes da 
administração pública direta, não se submetendo a esse 
regime, em nenhuma hipótese, entidades privadas. 

59 É dever do Estado garantir o direito de acesso à 
informação, que será franqueada, mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente 
e clara e em linguagem de fácil compreensão. 

60 Quando não for autorizado o acesso integral à 
informação por ser ela parcialmente sigilosa, será 
assegurado o acesso à parte não sigilosa, por meio de 
certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob 
sigilo. 

61 A negativa de acesso às informações prescinde de 
motivação do órgão ou da entidade que tenha denegado 
o pedido.

62 A taxa relativa aos serviços de busca e de fornecimento 
de informação deverá ser paga pelo interessado, 
mediante guia de recolhimento, e será destinada ao 
custeio da unidade em que o serviço for requerido. 

63 Os órgãos e as entidades públicas respondem 
diretamente pelos danos causados em decorrência da 
divulgação não autorizada ou da utilização indevida de 
informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo 
a apuração de responsabilidade funcional nos casos de 
dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de 
regresso. 

 ____________________________________________________ 

Em relação ao Decreto n.o 7.724/2012, julgue os itens de 64 a 70. 

64 A transparência passiva consiste no dever dos órgãos e 
das entidades de promover, independentemente de 
requerimento, a divulgação, em seus sítios na Internet, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas. 

65 As informações, quando estiverem disponíveis em outros 
sítios governamentais, não poderão ser disponibilizadas 
por meio de ferramenta de redirecionamento de página 
na Internet. 

66 O recebimento do pedido de acesso e, sempre que 
possível, o fornecimento imediato da informação 
competem ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). 

67 O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil 
acesso e aberta ao público. 

68 Todos os pedidos de acesso à informação serão 
atendidos, ainda que desproporcionais ou 
desarrazoados. 

69 Os órgãos e as entidades disponibilizarão 
formulário-padrão para apresentação de recurso e de 
pedido de desclassificação. 

70 O acesso a documento preparatório ou informação nele 
contida, utilizados como fundamento de tomada de 
decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir 
da edição do ato ou decisão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Relativamente aos direitos e deveres individuais e coletivos, 

bem como ao meio ambiente, de acordo com o disposto na 

Constituição Federal de 1988, julgue os itens de 71 a 75. 

71 Será assegurado àquele que sofrer uma ofensa apenas o 

direito de resposta proporcional ao agravo. 

72 As entidades civis e militares de internação coletiva não 

poderão proporcionar aos seus internos assistência 

religiosa. 

73 É livre a locomoção no território nacional em tempo de 

paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 

entrar ou permanecer ou dele sair com seus bens. 

74 A localização de usinas que operarem com reator 

nuclear deverá ser definida em lei estadual e em lei 

municipal. 

75 São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas 

pelos estados por ações discriminatórias, necessárias à 

proteção dos ecossistemas naturais. 

 ____________________________________________________  

Considerando as disposições da Lei n.o 5.517/1968 e da 

Lei n.o 5.550/1968, julgue os itens de 76 a 78. 

76 Profissionais estrangeiros contratados em caráter 

provisório pela União para exercer função específica de 

competência privativa de médico-veterinário não se 

submetem à fiscalização do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária (CFMV) e dos Conselhos Regionais 

de Medicina Veterinária. 

77 O poder de disciplinar e aplicar penalidades ao 

zootecnista compete exclusivamente ao Conselho 

Regional de Medicina Veterinária (CRMV) em que estiver 

inscrito, ao tempo da falta punível. 

78 A jurisdição disciplinar dos Conselhos Regionais de 

Medicina Veterinária derroga a jurisdição comum, ainda 

que a falta cometida constitua crime para o qual a lei 

penal estabeleça a sanção. 

 ____________________________________________________  

À luz das disposições da Lei n.o 12.514/2011, do Decreto 

n.o 64.704/1969 e do Decreto n.o 69.134/1971, julgue os itens

de 79 a 84.

79 O médico-residente é filiado ao Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) como contribuinte individual. 

80 Os conselheiros suplentes apenas comporão os 

Conselhos Regionais de Medicina Veterinária na ocasião 

de sua convocação, para integrar a vaga de conselheiro 

efetivo. 

81 Os Conselhos Regionais promoverão a eleição dos 

delegados eleitores e de seus suplentes no prazo entre 

cem e setenta dias antes do término do mandato dos 

membros do CFMV. 

82 Penas de advertência aplicadas pelos Conselhos de 

Medicina Veterinária deverão ser publicadas na 

imprensa oficial. 

83 Os componentes do CFMV e dos Conselhos Regionais 

poderão ser reeleitos para apenas um único período 

subsequente. 

84 Jardins zoológicos são obrigados ao pagamento de taxa 

de inscrição e da anuidade ao CRMV. 

 ____________________________________________________ 

Com referência ao disposto na Lei n.o 9.605/1998 e na 

Lei n.o 7.889/1989, julgue os itens de 85 a 88. 

85 Os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da 

legislação de interesse ambiental, serão considerados 

para imposição e gradação das penalidades, em virtude 

de condutas lesivas ao meio ambiente. 

86 Na ocorrência de atividades lesivas ao meio ambiente, o 

baixo grau de instrução constitui causa de isenção de 

pena em desfavor do agente causador do dano. 

87 Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a 

proposta de aplicação imediata de pena restritiva de 

direitos ou multa, nos termos da legislação própria, 

somente poderá ser formulada se tiver havido a prévia 

composição do dano ambiental. 

88 A infração à legislação referente aos produtos de origem 

animal poderá sujeitar o autor, além de outras, à pena 

de advertência, quando ele for primário e não tiver agido 

com dolo ou má-fé. 

 ____________________________________________________ 

Com base na Resolução CFMV n.o 591/1992 e na Resolução 

CFMV n.o 672/2000, julgue os itens de 89 a 91. 

89 Os conselheiros efetivos serão substituídos, nas suas 

faltas ou em impedimentos eventuais, por conselheiro 

suplente designado pela presidência do CRMV. 

90 Uma vez iniciada a discussão do processo no plenário, os 

conselheiros não poderão pedir vistas dos autos. 

91 Vencido o prazo para pagamento do auto de multa e não 

havendo a quitação, o débito será inscrito na dívida ativa 

e será ajuizada a execução fiscal. 
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De acordo com as disposições da Resolução CFMV 

n.o 682/2001 e da Resolução CFMV n.o 683/2001, julgue os

itens 92 e 93.

92 Pessoa jurídica em situação irregular, ainda que venha a 

regularizar sua situação perante o Conselho respectivo 

no prazo que lhe foi concedido, não será dispensada do 

recolhimento do valor da multa. 

93 A Anotação de Responsabilidade Técnica será solicitada 

mediante formulário próprio, fornecido pelos Conselhos 

Regionais de Medicina Veterinária. 

 ____________________________________________________  

Conforme o Regimento Interno do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária (Resolução CFMV n.o 856/2007), julgue 

os itens de 94 a 97. 

94 O julgamento, em última instância, dos recursos das 

decisões não unânimes proferidas pelas turmas do 

CFMV competirá ao plenário do referido Conselho. 

95 O plenário do CFMV realizará seis sessões ordinárias e 

apenas quatro sessões extraordinárias ao ano, cujo 

calendário será proposto na primeira sessão ordinária de 

cada exercício. 

96 A perda do mandato de conselheiro somente poderá 

ocorrer mediante decisão unânime do plenário. 

97 Das decisões do CFMV proferidas em única instância não 

caberão recursos nem pedido de reconsideração. 

 ____________________________________________________  

Quanto ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), 

julgue os itens de 98 a 100. 

98 O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um 

veículo de transporte coletivo que esteja parado, 

efetuando embarque ou desembarque de passageiros, 

deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção 

redobrada, ou parar o veículo, com vistas à segurança 

dos pedestres. 

99 Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem 

diurna ficarão dispensados de, durante o dia, manter 

acesos os faróis em rodovias de pista simples situadas 

fora dos perímetros urbanos. 

100 Animais isolados ou em grupos não poderão circular nas 

vias, mesmo que conduzidos por um guia. 

Os médicos-veterinários, técnicos, proprietários, 

produtores, prestadores de serviço, pesquisadores e demais 

envolvidos com a criação de aves domésticas devem notificar 

imediatamente os casos suspeitos de influenza aviária (IA) e 

doença de Newcastle (DNC) ao Serviço Veterinário Oficial, 

mediante os meios de comunicação disponíveis, 

preferencialmente à Unidade Veterinária Local mais próxima 

do estabelecimento avícola sob suspeita. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Internet: <https://www.gov.br> (com adaptações). 

Com relação às doenças citadas no texto acima, que afetam a 

saúde pública e impactam o comércio de aves, julgue os itens 

de 101 a 104. 

101 A grande preocupação com relação à influenza aviária é 

a alta transmissibilidade, devido ao período de 

incubação rápido de, no máximo, três dias. 

102 Doença de Newcastle, laringotraqueíte infecciosa 

aviária, bronquite infecciosa e doença de Gumboro são 

alguns diagnósticos diferenciais da influenza aviária. 

103 Aves domésticas e silvestres são suscetíveis ao 

paramoxivírus aviário sorotipo 1 (APMV-1), sendo as 

galinhas mais suscetíveis às cepas velogênicas. 

104 A colheita de amostras para investigação laboratorial de 

casos prováveis de IA e DNC deve abranger trinta suabes 

de traqueia e cloaca, divididos em cinco pools cada e 

trinta pools de órgãos dos sistemas digestório, 

respiratório, nervoso e renal. 

 ____________________________________________________ 

Durante o dia a dia profissional, o 

médico-veterinário lida diretamente com uma infinidade de 

produtos químicos e biológicos e preparações destinadas à 

prevenção, ao diagnóstico, à cura ou ao tratamento de 

doenças nas diferentes espécies. A destinação correta dos 

resíduos e das embalagens é crucial para garantir a Saúde 

Única. 

CFMV. Internet: <https://www.cfmv.gov.br> (com adaptações). 

Quanto ao Regulamento Técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde — RDC/Anvisa n.o 306/2004, 

julgue os itens de 105 a 108. 

105 Medidas preventivas e corretivas de controle integrado 

de insetos e roedores devem fazer parte do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

implementado no estabelecimento veterinário 

destinado à saúde animal. 
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106 A identificação dos sacos de armazenamento e dos 

recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos, 

desde que seja garantida a resistência destes aos 

processos normais de manuseio dos sacos e recipientes. 

107 Classe de risco 4 é a condição de um agente biológico 

que representa risco moderado ao ambiente, aos 

animais e ao ser humano, sendo inativado por 

tratamento e medidas preventivas. 

108 Resíduos resultantes de atividades de vacinação com 

microrganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos 

de vacinas com expiração do prazo de validade, com 

conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, 

devem ser submetidos a tratamento antes da disposição 

final. 

 ____________________________________________________  

Acerca dos programas de autocontrole, julgue os itens 

de 109 a 113. 

109 Toda pessoa que esteja manipulando alimentos deverá 

manter-se em apurada higiene pessoal, com calçados 

fechados e cabelos presos (cobertos ou não), podendo 

manter adornos como pulseiras, colares e brincos, desde 

que muito bem higienizados. 

110 Assegurar que os produtos tenham padrões uniformes 

de identidade é um dos objetivos do Plano de Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

111 Segundo o regulamento técnico de boas práticas de 

elaboração, entende-se por contaminação a presença de 

substâncias ou agentes estranhos de origem biológica, 

química ou física, considerada nociva ou não para a 

saúde humana. 

112 O sistema APPCC constitui-se de cinco princípios básicos, 

sendo três deles o descarte do perigo, o 

estabelecimento do limite crítico e a comparação de 

resultados conflitantes. 

113 Aprovação, implantação e validação do plano APPCC são 

ações da primeira etapa a ser desenvolvida pela 

indústria na implantação do plano APPCC. 

A febre aftosa é uma doença de notificação 

obrigatória, conforme o Código Sanitário para Animais 

Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) 

e a Instrução Normativa n.o 50/2013 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). É de extrema 

relevância para a economia, uma vez que afeta diretamente, 

e de forma negativa, o comércio de animais e produtos de 

origem animal. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento. 

Internet: <https://www.gov.br> (com adaptações). 

A respeito da doença abordada no texto acima, julgue os itens 

de 114 a 116. 

114 O agente etiológico da febre aftosa é o picornavírus, que 

pode acometer animais silvestres e domésticos, como 

javalis, capivaras, bovinos, bubalinos e suínos. 

115 Os ovinos e os caprinos comumente apresentam sinais 

mais graves da doença, com anorexia, febre alta e 

descarga nasal, enquanto os equinos apresentam sinais 

mais brandos, como lesões ulceradas em palato e língua. 

116 É considerada como foco de febre aftosa uma unidade 

epidemiológica onde tenha sido identificado pelo menos 

um caso confirmado da doença. 

 ____________________________________________________ 

No que se refere à biossegurança, julgue os itens 

de 117 a 120. 

117 Classe de risco é o processo de levantamento, avaliação 

e comunicação dos riscos, considerando-se o ambiente 

e os processos de trabalho, para implementar ações de 

prevenção, controle, redução ou eliminação dos riscos. 

118 Para o manuseio ou a manipulação de ácido acético, 

pode-se utilizar luva de borracha natural. 

119 As máscaras de proteção N95 ou PFF2 (que possuem 

95% e 94% de eficiência de filtração, respectivamente) 

devem ser trocadas com frequência, pois não possuem 

filtro eficiente para retenção de partículas menores que 

0,8 μm e vapores tóxicos. 

120 Éter etílico é um solvente inflamável, usado para fazer 

extrações; seus vapores são mais pesados que o ar, 

podendo propagar-se pela bancada e afetar o sistema 

nervoso central, causando inconsciência ou até mesmo 

a morte do manipulador se a exposição for severa.
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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. 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.

 ______________________________________________________________________________________________________________  

Operação da Polícia Civil apreendeu mais de uma tonelada de alimentos ilegais em abril de 
2022, entre eles carne de abate clandestino, em estabelecimentos de várias cidades do Mato Grosso 
do Sul. Entre as apreensões, havia carnes sem embalagem, bem como manteiga sem rótulo de 
procedência e sem identificação da data de fabricação e da data de validade. 

Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações). 

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

A importância do médico-veterinário na inspeção de produtos de origem animal

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

a) o motivo de a inspeção de animais destinados ao abate e de seus produtos ser de responsabilidade do
médico-veterinário;

b) exame ante mortem e exame post mortem de bovinos, explicando em que consiste cada um desses exames, segundo o
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA); e

c) o perigo do consumo humano de produtos de origem animal sem inspeção, citando, pelo menos, seis doenças em
bovinos.




