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§ Você só poderá levar este caderno de prova no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos do tempo 

destinado à realização da prova.

§ Não se comunique com outros candidatos e nem se levante sem a autorização do chefe de sala.

§ Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente 

assinada e deixe o local de prova.

§ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno e 

na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.
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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 ausência de marcação 
ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas 
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Texto para os itens de 1 a 16. 
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No dia 30 de outubro de 1938, marcianos 
aterrissaram na cidade de Grover’s Mill, no estado norte-
americano de Nova Jersey, e se espalharam, tentando 
ocupar os arredores; encontraram forte resistência dos 
terráqueos; o pânico foi generalizado em várias cidades. 

A invasão, como é fácil imaginar, nunca existiu. O 
pânico coletivo, todavia, foi bem real, após a rede de rádio 
CBS (Columbia Broadcasting System) ter interrompido sua 
programação musical para noticiar em primeira mão que 
naves espaciais haviam desembarcado guerreiros 
alienígenas na costa leste dos Estados Unidos. Na 
verdade, era uma encenação radiofônica concebida e 
dirigida pelo então jovem e desconhecido Orson Welles, 
que adaptara um texto de ficção científica do inglês H. G. 
Wells. 

Embora, ao início da transmissão, os ouvintes 
tivessem sido alertados de que se tratava de uma peça 
ficcional, não adiantou muito. Segundo cálculo da CBS, 
cerca de seis milhões de pessoas sintonizaram o 
programa. Uma parte relevante dessa assistência 
acreditou tratar-se de um fato real; houve sobrecarga nas 
linhas telefônicas, engarrafamentos nas ruas, pessoas 
tentavam fugir a todo custo do perigo marciano. No dia 
seguinte, um jornal resumiu tudo com a seguinte 
manchete: “Guerra falsa no rádio espalha terror pelos 
Estados Unidos”. O caso tornou-se um marco na 
compreensão do poder dos meios de comunicação de 
massa e deixou à reflexão uma pergunta crucial: como 
milhões de pessoas puderam acreditar numa patacoada 
desse tipo? 

Dois anos mais tarde, resenhando um livro que 
trazia o dossiê completo daquele evento, com a narrativa 
detalhada dos fatos, depoimentos e o texto transmitido, o 
escritor George Orwell se pôs tal pergunta. A conclusão  
a que ele chegou é tão instigante quanto terrível. Afora a 
abertura e o fechamento, a encenação na CBS foi 
inteiramente apresentada sob a forma de boletins 
noticiosos e mencionava como fontes de suas informações 
estações de rádio reais. Muitas pessoas aparentemente se 
deixaram enlear pela ficção graças à combinação de duas 
crenças: primeiro, a peça era um boletim de notícias; 
segundo, todo boletim de notícias pode ser considerado 
verídico. 

A conclusão é que, por vezes, um enunciado se 
passa por “verdade” menos em razão de seu conteúdo do 
que pela forma de sua enunciação. Uma notícia qualquer 
provinda de uma rádio fidedigna, por exemplo, merece 
confiança simplesmente por ter a forma de uma notícia, 
isto é, faz as vezes de verdade porque está envolvida num 
figurino verossimilhante, seja o conteúdo verdadeiro, seja 
uma divertida ficção, seja enfim... uma mentira deslavada. 
 

Homero Santiago. Cuidado com as notícias!  
In: Humanitas, ano 16, ed. 149, 2022, p. 82 (com adaptações). 

Considerando as ideias e as propriedades linguísticas do 

texto apresentado, julgue os itens de 1 a 10. 

 

1 O primeiro parágrafo do texto consiste em uma 

narrativa que pode ser interpretada como uma 

sinopse. 

2 Conclui-se das informações do texto que a rede de 

rádio CBS tinha a intenção de propagar uma notícia 

falsa para manipular seu público. 

3 De acordo com o texto, na situação ocorrida nos 

Estados Unidos, o formato de apresentação da peça 

ficcional foi determinante para que milhares de 

pessoas entendessem, equivocadamente, que se 

tratava de um acontecimento real. 

4 O autor julga absurda a ideia de uma invasão 

alienígena. 

5 Tanto na linha 18 quanto na linha 42, a palavra 

segundo está empregada como conjunção 

conformativa, isto é, expressa conformidade. 

6 No texto, as expressões “por vezes” (linha 44) e “as 

vezes” (linha 49) são locuções adverbiais que 

transmitem noção de frequência. 

7 Na linha 10, a forma verbal “haviam”, em “haviam 

desembarcado”, estabelece concordância com 

“naves espaciais”. 

8 Na linha 23, o trecho “do perigo marciano” exerce a 

função sintática de complemento nominal do termo 

“custo”. 

9 No texto, o verbo “enlear” (linha 40) significa o mesmo 

que confundir. 

10 No trecho “seja o conteúdo verdadeiro, seja uma 

divertida ficção, seja enfim... uma mentira deslavada” 

(linhas 50 e 51), o emprego reiterado da palavra “seja” 

estabelece uma relação de alternância entre os 

termos separados por vírgula. 
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Julgue os itens de 11 a 16, que propõem alterações no 

texto apresentado. 

 

11 A forma verbal “adaptara” (linha 14) poderia 

corretamente ser substituída pela forma composta 

tinha adaptado, sem prejuízo da expressão de modo 

e tempo verbal veiculada originalmente no texto. 

12 A substituição de “todavia” (linha 7) por assim 

alteraria o sentido original do texto. 

13 Como retoma o termo feminino “A conclusão” (linha 

34), a expressão “a que” (linha 35) poderia ser 

substituída por a qual, sem prejuízo da correção 

gramatical do texto. 

14 Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos 

originais do texto, o trecho “Uma notícia qualquer 

provinda de uma rádio fidedigna, por exemplo, 

merece confiança simplesmente por ter a forma de 

uma notícia” (linhas de 46 a 48) poderia ser reescrito 

da seguinte maneira: Por exemplo, uma notícia 

qualquer que provê de uma rádio fidedigna merece 

confiança simplesmente porque tem a forma de uma 

notícia. 

15 A inserção de uma vírgula após a palavra “mão”  

(linha 9) não prejudicaria a correção gramatical do 

texto, mas alteraria seu sentido original, pois 

conferiria sentido explicativo à oração introduzida 

pelo vocábulo “que” (linha 9). 

16 Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos 

originais do texto, a palavra “Afora” poderia ser 

substituída por Salvo. 

Nos itens de 17 a 28, que avaliarem noções de informática, 

a menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que todos os programas mencionados estão em 

configuração-padrão e que não há restrições de proteção, 

de funcionamento e de uso em relação aos programas, 

arquivos, diretórios, recursos e equipamentos 

mencionados. 

Julgue os itens de 17 a 22 quanto ao sistema operacional 

Windows 8.1, ao programa PowerPoint 2016 e aos 

conceitos de redes de computadores. 

 

17 No Windows 8.1, o aplicativo Leitor não permite 

“Salvar como” um arquivo, já que sua principal função 

é permitir ao usuário realizar a leitura de um 

documento qualquer. 

18 O Windows 8.1 não permite que um aplicativo seja 

fixado na tela Inicial e nem na barra de tarefas da área 

de trabalho, já que esses dois ambientes são 

protegidos pela Microsoft. 

19 Uma apresentação no PowerPoint 2016 somente 

pode ser salva no formato .pptx. 

20 A ferramenta  do PowerPoint 2016 

permite ao usuário aplicar cores em objetos a partir de 

outros objetos. 

21 A topologia física de rede não se refere ao leiaute 

físico dos computadores em uma rede. Ela representa 

uma disposição hierárquica dos computadores, 

mostrando, no topo da cadeia, o computador que 

consome mais recursos de rede. 

22 Para criar uma rede ponto a ponto e colocá-la em 

funcionamento, é suficiente conectar dois 

computadores com um cabo UTP através de suas 

placas de rede. 

 __________________________________________  

No que diz respeito ao programa de navegação Google 

Chrome, em sua versão mais recente, à computação em 

nuvem e às noções de vírus, worms e pragas virtuais, 

julgue os itens de 23 a 28. 

 

23 Com o gerenciador de tarefas do Chrome, o usuário 

pode fechar uma página de modo forçado, caso ela 

não esteja funcionando. 

24 O usuário, ao clicar com o botão direito do mouse 

sobre o botão , localizado na parte superior do 

navegador Google Chrome, poderá informar a 

quantidade de novas guias que serão abertas quando, 

este botão for acionado. 

25 Uma das características da computação em nuvem é 

que a nuvem é considerada um ambiente resiliente, 

isto é, caso haja mau funcionamento de um dos seus 

computadores, ela continua funcionando 

corretamente. 

26 A computação em nuvem exige como requisito 

mínimo que, para o usuário utilizar os seus serviços, 

há necessidade de que os equipamentos 

computacionais tenham acesso à Internet. 

27 Um ataque Smurf tem como objetivo tornar um 

computador incapaz de responder por causa de uma 

sobrecarga momentânea de dados. 

28 A principal característica dos vírus de infecção de 

arquivo é infectar arquivos de programas já instalados 

no computador, como os de extensão .dll e .com, entre 

outros. 
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Certo dia, Cronos decidiu olhar seu relógio, que marca 
as horas com números de 0 a 23 e os minutos com 
números de 0 a 59.  
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens de 29 
a 32. 
 
29 Há mais possibilidades de o minuto mostrado ser um 

divisor de 60 do que a hora mostrada ser um múltiplo 
de 2. 

30 Sabendo que o minuto mostrado possui o algarismo 
5, a probabilidade de este ser após a metade da hora 
é de 80%. 

31 O resultado da divisão do número mostrado nos 
minutos pelo número mostrado nas horas é sempre 
um número racional. 

32 A probabilidade de o número mostrado nos minutos 
e o número mostrado nas horas ser idêntico é de 1/60. 

 __________________________________________  
Uma caneca possui uma esfera de gelo em seu interior. 
Sabendo que o raio da esfera é um quarto do raio da base 
da caneca, que a altura da caneca é 10 vezes maior que o 
raio da esfera e que o raio da base da caneca é de 60 mm, 
julgue os itens 33 e 34.  
 
33 Se a esfera de gelo está completamente contida 

dentro da caneca, então é possível colocar 535,5π mL 
de algum suco na caneca. 

34 Se a esfera de gelo for retirada e a caneca for enchida 
de suco até a altura de 1,25 mm, então o volume de 
suco será idêntico ao volume da esfera de gelo. 

 __________________________________________  
Uma turma de 15 formandos está decidindo se irão 

viajar para a praia, para a cachoeira ou para a serra. Duas 
pessoas do grupo aceitam ir aos três lugares. Quatro 
aceitam ir à praia ou à serra, três aceitam ir à praia e à 
cachoeira e três aceitam ir à cachoeira e à serra. Para cada 
um dos lugares, há pelo menos uma pessoa que aceitaria 
ir apenas para lá.  
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens de 35 
a 37. 
 
35 A probabilidade de se selecionar aleatoriamente um 

formando que aceitaria ir a pelo menos dois lugares é 
de 40%. 

36 O número mínimo de pessoas que aceitaria ir à praia 
é maior que 6. 

37 O número máximo de formandos que aceitaria ir à 
cachoeira é 11. 

 __________________________________________  
Quatro amigas, Andressa, Bárbara, Carolina e Denise, 

possuem bicicletas do mesmo modelo, mas de cores 
diferentes. Sabe-se que: 

•  Há uma bicicleta amarela, uma branca, uma verde 
e uma lilás;     

• Cada amiga tem apenas uma bicicleta; 
• A bicicleta de Andressa não é lilás; 
• A bicicleta de Bárbara não é branca e nem lilás; 
• A bicicleta de Denise é amarela. 

 
Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens  
de 38 a 40. 
 
38 A bicicleta de Bárbara é verde. 
39 A proposição “Se a bicicleta de Carolina é branca, 

então a bicicleta de Andressa é lilás” é falsa. 
40 A negação da proposição “Toda bicicleta tem duas 

rodas” é “Nenhuma bicicleta tem duas rodas”. 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

Julgue os itens de 41 a 43 relativos à ética e à moral. 

 

41 A moral pode ser exposta sobre preceitos e ser 

expressa como normas de permissão e de proibição. 

42 Maltratar animais é um ato negativo do ponto de vista 

moral, mas, em alguns países, isso pode ser 

considerado ético se os animais forem utilizados para 

pesquisas científicas. 

43 Prejudicar o colega de trabalho no ambiente 

corporativo é apenas uma quebra de ética 

profissional, sem relação com a conduta moral. 

 __________________________________________  

Considerando ética, princípios e valores, julgue os  

itens 44 e 45. 

 

44 A ética é um ramo das ciências exatas, que tem como 

principal objetivo o estudo quantitativo da moral e 

suas consequências. 

45 Independentemente do nível cultural, econômico ou 

social em que as pessoas estejam inseridas, as noções 

de certo ou errado relacionam-se aos valores e aos 

princípios.  

 __________________________________________  

Em relação à ética, à democracia e ao exercício da 

cidadania, julgue os itens 46 e 47. 

 

46 Na democracia, os regimes democráticos modernos 

limitam aos cidadãos o direito de eleger 

representantes e de fiscalizar o modo como estes 

exercem o poder em nome do povo. 

47 O pagamento de impostos e o usufruto do direito de 

utilizar os serviços públicos gratuitos e de qualidade 

são exemplos de como a cidadania se expressa na 

sociedade. 

A respeito de ética e função pública, julgue os  

itens 48 e 49. 

 

48 A prática ilícita da simulação da aplicação de vacinas 

por agente ou servidor público é uma ação de má-fé 

que ilude terceiros e fere a ética. 

49 A existência de padrões e políticas uniformes na 

Administração Pública é fundamental para que os 

empregados de diferentes formações familiares, 

religiosas, e educacionais e sociais saibam, em 

qualquer circunstância, qual deverá ser a conduta 

adequada e apropriada. 

 _________________________________________  

Quanto à ética no setor público, julgue o item 50. 

 

50 O trabalho do empregado público deve ser norteado 

apenas pela dignidade, pelo decoro, pelo zelo e pela 

eficácia, dispensando-se a consciência dos princípios 

morais. 

 __________________________________________  

A respeito da Lei nº 8.429/1992 e suas alterações, julgue 

os itens 51 e 52. 

 

51 As sanções previstas para os casos de improbidade 

administrativa somente poderão ser executadas após 

o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

52 A ação para a aplicação das sanções previstas nesta 

lei prescreve em quatro anos, contados a partir da 

ocorrência do fato ou, no caso de infrações 

permanentes, do dia em que cessou a permanência. 
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Acerca do que dispõe a Lei nº 12.527/2011 e suas 

alterações, julgue os itens 53 e 54. 

 

53 Quanto ao procedimento de acesso à informação, 

somente cidadãos representados por advogados 

inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

poderão solicitar pedido de acesso às informações 

junto aos órgãos públicos. 

54 O prazo para interposição de recursos contra a 

decisão de indeferimento de acesso às informações é 

de 10 dias a contar da sua ciência. 

 __________________________________________  

Julgue os itens de 55 a 57, relativos ao que está disposto 

no Código de Ética do médico veterinário. 

 

55 O título de bacharel em medicina veterinária garante 

a esse profissional o direito de prescrever 

medicamentos sem que ele possua o registro no 

órgão competente. 

56 Ao médico veterinário é permitido atuar na função de 

perito para seus familiares e para seu cliente. 

57 A complexidade da atuação profissional está entre os 

requisitos determinados para estabelecer os 

honorários profissionais. 

 __________________________________________  

Com base no Código de Ética do zootecnista, julgue os 

itens de 58 a 60. 

 

58 Ao zootecnista é vedado escolher e rejeitar livremente 

seus clientes. 

59 O zootecnista não poderá intervir na prestação de 

serviços que estejam sendo efetuados por outro 

profissional, salvo nos casos de urgência expressa e 

comprovada. 

60 Projetos de pesquisa cujo delineamento experimental 

envolva o uso de animais devem ser previamente 

submetidos à análise por uma Comissão de Ética. 

 __________________________________________  

Existem várias concepções a serem tomadas para definir o 

termo “Constituição”, e alguns autores preferem a ideia da 

expressão tipologia dos conceitos de Constituição em 

várias acepções (LENZA, 2019). Quanto ao conceito de 

Constituição em seus diversos sentidos, julgue os itens de 

61 a 65. 

 

61 No sentido de lei fundamental, Constituição pode ser 

definida como o estatuto responsável por criar e 

organizar os elementos essenciais do Estado. 

62 Sob a concepção jurídica do termo, Constituição é o 

conjunto sistematizado de normas derivadas 

regulamentadoras das atividades do Estado. 

63 Na concepção de Hans Kelsen, a palavra Constituição, 

em seu sentido lógico-jurídico, tem o significado de 

norma fundamental hipotética. 

64 Para que uma norma seja considerada formalmente 

constitucional, há de se analisar minuciosamente seu 

conteúdo e verificar a presença de regras 

estruturantes do Estado. 

65 A Constituição, no sentido sociológico, pode ser 

definida como a somatória dos fatores reais do poder 

dentro de uma sociedade. 

 __________________________________________  

O artigo 37, da Constituição Federal de 1988, estabelece 

regras e princípios a serem observados no âmbito da 

administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. De acordo com as disposições constitucionais 

a respeito da Administração Pública, julgue os itens de 66 

a 70. 

 

66 A atuação discricionária do agente público sobre a 

conveniência e oportunidade de um ato não fere o 

princípio da legalidade, desde que a decisão seja em 

prol do interesse público. 

67 O agente público que se utiliza de símbolos e nomes 

para vincular à sua pessoa a realização de uma obra 

pública pratica ato contrário ao princípio da 

impessoalidade da Administração Pública. 

68 O princípio da publicidade dos atos administrativos é 

inerente à atividade estatal e deve ser respeitado 

sempre, mesmo que possa comprometer uma 

atividade de investigação do poder público.  

69 As pessoas jurídicas de direito público não são 

responsáveis por eventuais danos causados 

dolosamente por seus agentes, mesmo que assim o 

façam durante o exercício de sua função. 

70 A prática de ato de improbidade administrativa pode 

acarretar a perda da função pública, ocasião na qual 

ficará prejudicado o exercício de ação penal contra o 

agente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Com relação a noções de Administração Pública, julgue os 

itens de 71 a 79. 

 

71 Uma das formas de descentralização da execução das 

atividades da Administração Federal se opera para a 

órbita privada por meio de contratos ou concessões. 

O contrato é unilateral mediante transferência da 

execução do serviço público, mantendo-se a 

titularidade do serviço. 

72 Quando a Constituição Federal estabelece que a 

investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público, o princípio 

básico que se pretende observar é a eficiência. 

73 Uma das características que distinguem a empresa 

pública da sociedade de economia mista é o fato de 

que, sendo seu capital exclusivamente pertencente ao 

poder público, não está sujeita à interferência de 

acionistas particulares e é menos influenciada por 

interesses privados. 

74 As agências reguladoras vêm sendo criadas como 

autarquias de regime especial, o que lhes confere 

maior autonomia em relação à administração direta. 

Seus dirigentes têm a garantia do exercício de 

mandatos fixos. 

75 A criação, a estruturação e as atribuições dos 

Ministérios e órgãos da Administração Pública são da 

competência privativa do presidente da República, 

cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre a 

organização e o funcionamento da Administração 

Federal. 

76 Aos órgãos e às entidades da administração direta e 

indireta poderá ser atribuída maior autonomia 

gerencial, orçamentária e financeira, mediante 

contrato entre o poder público e seus 

administradores, com objeto na fixação de metas de 

desempenho, cabendo aos dirigentes desses entes 

estabelecer os respectivos critérios de avaliação de 

desempenho.    

77 No que se refere à administração indireta, a 

supervisão ministerial visa, entre outras finalidades, a 

harmonizar a política e a programação do governo 

com os objetivos do setor de atuação da entidade. 

78 Constitui área de competência do Ministério da 

Economia, entre outras, autorização da venda ou da 

promessa de venda de terrenos loteados a prestações 

por meio de sorteio. 

Com base nos conhecimentos relativos ao trabalho em 
equipe, julgue os itens de 79 a 82. 
 
79 O trabalho em equipe deve ser pautado 

exclusivamente pela necessidade e pelo esforço do 
coletivo. 

80 Uma equipe possui como vertente a colaboração 
mútua e integrada; portanto, comitês e conselhos 
devem ser considerados equipes. 

81 O trabalho interdependente é fundamental para que 
se tenha certeza sobre o objetivo da tarefa. Dessa 
forma, há valorização do trabalho coletivo e eficácia 
no resultado. 

82 O objetivo de uma equipe deve ser definido por meio 
da missão da empresa. 

 __________________________________________  
Tendo em vista os conhecimentos em comunicação, julgue 
os itens 83 e 84. 
 
83 A comunicação de massa tem como objetivo o 

alcance de multidões; portanto, a linguagem deve ser 
simplificada. 

84 A comunicação não é um processo linear, pois nem 
sempre termina no destinatário. 

 __________________________________________  
Julgue os itens de 85 a 90 de acordo com a Lei nº 
5.517/1968. 
 
85 Cabe ao Conselho Regional de Medicina Veterinária 

(CRMV) propor ao Governo Federal alterações 
legislativas que busquem melhorar a regulamentação 
do exercício da profissão de médico veterinário.  

86 A contratação de pessoal administrativo para o 
necessário funcionamento dos CRMVs é atribuição do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).  

87 O médico veterinário ausente do país não fica isento 
do pagamento de anuidade.  

88 Constitui renda do CFMV, entre outras, 1/4 das 
multas aplicadas pelos CRMVs.  

89 É competência exclusiva do CFMV, no uso do seu 
poder disciplinar, aplicar penalidades aos médicos 
veterinários, independentemente do Conselho 
Regional a que o profissional esteja inscrito.  

90 O CFMV será constituído de brasileiros natos ou 
naturalizados em pleno gozo de seus direitos civis. 

 __________________________________________  
Julgue os itens de 91 a 96 acerca da Lei nº 6.830/1980, 
que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da 
Fazenda Pública.  
 
91 A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez.  
92 A execução fiscal poder ser promovida contra o 

devedor, fiador e aos sucessores a qualquer título. 
Contudo, não caberá sua promoção contra o espólio 
e massa falida por serem entes despersonalizados.  

93 A produção de provas pela Fazenda Pública 
independe de requerimento na petição inicial. 

94 Não é possível fiança bancária em garantia da 
execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora 
e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa. 

95 A penhora, ou arresto de bens, obedecerá à seguinte 
ordem: primeiro, imóveis; segundo, direitos e ações; 
terceiro, pedras e materiais preciosos; e, por último, 
dinheiro.  

96 Não são cabíveis embargos do executado antes de 

garantida a execução.  
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A respeito da Lei nº 14.133/2021, julgue os itens  

de 97 a 102. 

 

97 O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação.  

98 A modalidade de licitação leilão poderá ser atribuída 

a leiloeiro oficial.  

99 O julgamento das propostas será realizado de acordo 

com alguns critérios, sendo os mais utilizados o de 

menor preço, o de melhor lance ou conteúdo 

econômico.  

100 O planejamento de compra observará a expectativa 

de consumo diário, sendo vedado observar condições 

de aquisições e pagamento semelhantes às do setor 

privado.  

101 O regime de empreitada por preço global é admitido 

na execução indireta de obras e serviços de 

engenharia.  

102 Nas licitações de âmbito internacional as garantias de 

pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes 

àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.  

 __________________________________________  

Com relação à Resolução CFMV nº 672/2000, que fixa as 

normas de fiscalização de procedimentos administrativos, 

julgue os itens de 103 a 106.  

 

103 Caberá ao Fiscal do CRMV, no exercício de suas 

atribuições, verificar se o Certificado de Regularidade 

encontra-se fixado em local visível e de fácil acesso.  

104 No caso de lavratura de auto de infração, o autuado 

terá 20 dias, a contar do dia da lavratura da infração, 

para apresentar defesa administrativa.  

105 No caso de comunicação da decisão do CRMV em 

relação à recurso apresentado contra o auto de 

infração, deverá ser declarado o direito a recurso ao 

CFVM. 

106 Caso o autuado se negue a assinar o auto de infração, 

não poderá o fiscal dar continuidade ao processo de 

abertura do processo administrativo.  

 __________________________________________  

Acerca do disposto no Código de Processo Ético 

Profissional no âmbito do Sistema CFMV/CRMVs julgue os 

itens de 107 a 110. 

 

107 Contra as decisões proferidas pelos CRMVs, em 

processos ético-profissionais, compete ao CFMV 

julgar em segunda e última instância os recursos 

interpostos.   

108 Os prazos previstos no Código de Processo  

Ético-Profissional são contados a partir da data de 

recebimento da comunicação pelo destinatário, não 

sendo computados os sábados, domingos e feriados.  

109 O impedimento e a suspeição de conselheiros no 

processo ético-profissional poderão ser arguidos 

pelas partes somente no primeiro grau de jurisdição. 

110 O conselheiro que se declarar suspeito por motivo 

íntimo deverá declarar suas razões.  

 __________________________________________  

De acordo com as Resoluções do CFMV, julgue os itens de 

111 a 120.  

 

111 Em eventos científicos nos quais a exposição da 

imagem do paciente for indispensável, o médico 

veterinário não precisará obter autorização prévia do 

proprietário do animal. 

112 Os animais silvestres, mesmo de origem ilegal, por 

exemplo, retirados da natureza sem a devida 

autorização do órgão competente, deverão receber 

assistência médica veterinária. 

113 É atividade privativa do médico veterinário executar 

métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de 

reabilitar a capacidade física do animal. 

114 O auxiliar do médico veterinário poderá auxiliar no 

procedimento de intubação e verificar a pressão 

arterial do animal.  

115 Os aquários de visitação que possuam peixes e algas 

deverão possuir um responsável técnico, mas estarão 

dispensados de possuir registro no CRMV da 

respectiva jurisdição onde se encontram.  

116 São considerados maus-tratos submeter animal, 

observada a espécie, a trabalho ou a esforço físico por 

mais de quatro horas ininterruptas, sem que lhe sejam 

oferecidos água, alimento e descanso. 

117 A ozonioterapia em animais é atividade que pode ser 

realizada pelo auxiliar do médico veterinário, 

independentemente de supervisão.   

118 É terminantemente proibido ao médico veterinário 

indicar a eutanásia para animais, independentemente 

da situação que o animal se encontre.  

119 Os procedimentos de contracepção em cães e gatos 

também poderão ser realizados em Unidade Móvel de 

Esterilização e Educação em Saúde (UMEES).  

120 Caso seja flagrada a utilização de medicamentos nos 

estabelecimentos de tosa e banho, sem o devido 

acompanhamento do médico veterinário, o CRMV 

deverá promover imediata representação à 

autoridade policial. 


