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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.  

2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas 

neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas 

que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de 

preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala 

e não pode ser aberto sob pena de eliminação.  

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. Os candidatos dos níveis Médio, podem se retirar do local de provas somente após 60 minutos do 

início da sua prova, porém não poderá levar consigo o caderno de provas. O candidato que sair antes 

será registrado em ata e será eliminado do concurso. Somente após duas horas do início da prova o 

candidato poderá sair levando consigo o caderno de provas. 

13. Os TRÊS últimos candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 03: 

Fragmento do texto “O conceito de letramento e suas implicações para a alfabetização”, de autoria de Angela B. 

Kleiman, publicado em 2007 

[...] 

O letramento tem como objeto de reflexão, de ensino ou de aprendizagem os aspectos sociais da língua escrita. 

Assumir como objetivo o letramento no contexto do ciclo escolar implica adotar na alfabetização uma 

concepção social da escrita, em contraste com uma concepção tradicional, que considera a aprendizagem de 

leitura e produção textual como a aprendizagem de habilidades individuais. Essa escolha implica, ainda, que a 

pergunta estruturadora/estruturante do planejamento das aulas seja: “quais os textos significativos para o aluno 

e para sua comunidade”, em vez de: “qual a sequência mais adequada de apresentação dos conteúdos 

(geralmente, as letras para formarem sílabas, as sílabas para formarem palavras e das palavras para formarem 

frases)”. [...] 
 

Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.conhecer.org.br%2Fdownload% 

2FALFABETIZACAO%2FAnexo3.doc&wdOrigin=BROWSELINK 

 

01. O texto de onde foi retirado o fragmento acima argumenta a favor de se considerarem aspectos sociais da 

língua escrita no processo de alfabetização. Assinale a alternativa que NÃO considera tal perspectiva teórica. 

A. Os estudos do letramento partem de uma concepção de leitura e de escrita como práticas discursivas, 

com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem, o que implica, inclusive, 

sua consideração no currículo para além da disciplina de Língua Portuguesa. 

B. A concepção da escrita defendida por estudos sobre o letramento pressupõe que as pessoas e os grupos 

sociais são heterogêneos e que as diversas atividades entre as pessoas – indivíduos sócio, cultural e 

historicamente situados – acontecem de modos muito variados. 

C. Uma atividade que envolve o uso da língua escrita (um evento de letramento) não se diferencia de outras 

atividades da vida social, já que, na dimensão social, letramento é um fenômeno cultural referente a um 

conjunto de atividades sociais que demandam o uso da escrita. 

D. A noção de uso social da escrita está relacionada à concepção da leitura e da escrita como competências, 

e o princípio estruturante do currículo deve ser o conteúdo estabelecido nas diretrizes voltadas ao Ensino 

Básico, que guia a escolha das práticas que serão consideradas na escola. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 

 

02. Segundo o conteúdo do fragmento do texto dado, depreende-se que, nessa perspectiva,  

A. os “conteúdos” correspondem, basicamente, ao conjunto de saberes e conhecimentos requeridos em 

práticas sociais letradas, tais como aqueles necessários para a participação em práticas discursivas de 

leitura e produção de textos de diversos gêneros. 

B. se o letramento do aluno for o objetivo da ação pedagógica, o movimento será do conteúdo para a prática 

social, e não o contrário, uma vez que é necessário garantir a ele a aquisição dos conhecimentos 

necessários para cada etapa de ensino, os quais são pré-determinados no currículo. 

C. é natural que as representações ou os modelos que viabilizam a comunicação na prática social – os 

gêneros – sejam unidades importantes no planejamento, o que significa que a atividade da aula deve ser 

organizada em função de qual gênero ensinar, pois é imprescindível que sejam abordados os gêneros 

que são definidos de antemão como parte integrante do currículo. 

D. é a progressão do mais fácil ao mais difícil o que facilita ou dificulta a aprendizagem, até porque é 

possível dizer o que torna algo fácil ou difícil a um indivíduo, considerando que as turmas são 

homogêneas no que tange ao desenvolvimento cognitivo e às práticas sociais de que participam.  

E.  Nenhuma das alternativas acima. 
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03. No que tange aos elementos linguísticos do fragmento de texto dado, assinale a alternativa INCORRETA.  

A. As expressões “em contraste” e “em vez de” explicitam uma relação contrastiva que introduzem 

argumentos que são refutados como prática pedagógica adequada à perspectiva defendida. 

B. Os adjetivos “estruturadora/estruturante” apresentam sentido aproximado, nesse contexto linguístico, de 

‘norteadora’, ‘essencial’. 

C. O conteúdo apresentado entre parênteses diz respeito a uma orientação pedagógica fundamental para 

viabilizar o letramento defendido no texto, o qual considera aspectos sociais da língua escrita. 

D. As expressões “de reflexão”, “de ensino” e “de aprendizagem” estão subordinadas ao substantivo 

“objeto”, definindo-o. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 

 
Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 04 a 05: 

Fragmento do texto “O conceito de letramento e suas implicações para a alfabetização”, de autoria de Angela B. 

Kleiman, publicado em 2007 

[...] 

Um outro aspecto, talvez ainda mais importante, da transformação na concepção do objeto a ser ensinado 

envolve um paulatino processo de desnaturalização (desideologização) da leitura e da escrita, em consequência 

da renovação contínua da prática pedagógica e dos novos papéis assumidos pelo professor, particularmente, o 

de aprendiz potencial de uma nova prática social. Isso introduz o estranhamento/distanciamento necessário 

para perceber a dificuldade da atividade e para evitar solicitações que podem não fazer sentido para o aluno. 

Por exemplo, nos últimos anos, a receita, o bilhete, o rótulo passaram a frequentar o livro didático e a sala de 

aula, sendo frequentemente utilizados para alfabetizar. Entretanto, ensinar a um grupo de crianças a ler ou 

escrever uma receita ou um rótulo sem ter construído um contexto que justifique sua leitura ou escrita, em 

atividades que poderiam perfeitamente ser feitas com outros textos (não precisamos de um rótulo para procurar 

o N de Neston, por exemplo) produz o efeito de uma tarefa desnecessária, sem sentido e, portanto, muito mais 

difícil do que aprender a letra N na cartilha, no contexto de muitas sílabas e palavras com essa letra. Efeito 

semelhante pode ser produzido quando se solicita ler ou escrever uma receita ou uma instrução quando 

poderíamos perfeitamente mostrar como fazer o prato ou como montar um brinquedo. A escritura de textos 

como receitas e instruções pode parecer natural para os grupos altamente letrados, mas não são ações que 

pertencem à ordem natural das coisas: trata-se de convenções não universais para se registrar uma ação. 

[...] 
Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.conhecer.org.br%2Fdownload% 

2FALFABETIZACAO%2FAnexo3.doc&wdOrigin=BROWSELINK 

 

04. Considerando o conteúdo do fragmento de texto dado, assinale a alternativa CORRETA.  

A. A autora defende o retorno das cartilhas como instrumento de ensino, pois entende serem estas mais 

adequadas para o ensino da escrita do que a utilização de gêneros que podem não fazer sentido para os 

alunos, como receitas, bilhetes e rótulos. 

B. A autora assevera que o processo de desideologização da leitura e da escrita é o aspecto mais relevante 

no processo de transformação no que tange à concepção do objeto de ensino a ser considerado, uma vez 

que entende a escrita como prática social, a qual não pode estar atravessada por ideologias. 

C. A autora entende que as convenções relacionadas à construção de alguns gêneros, como os rótulos e as 

receitas, não são universais, o que significa dizer que não são acessíveis às crianças em fase de 

alfabetização. 

D. A autora argumenta que é necessário um realinhamento da prática pedagógica em relação às formas 

tradicionais de ensino – as quais não estão fundamentadas na prática social dos sujeitos envolvidos –, o 

que implica, inclusive, a mudança dos papéis assumidos pelo professor e pelo aluno. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 
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05. A partir do que é dado no fragmento de texto, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. A expressão que inicia o parágrafo, “Um outro aspecto”, somada ao conteúdo que a segue, permite 

deduzir que, no cotexto anterior ao fragmento dado, a autora apresentou outros aspectos acerca de 

mudanças necessárias em relação às formas tradicionais de se pensar o processo de alfabetização. 

B. A autora argumenta que a prática pedagógica deve estar ambientada conforme as práticas sociais dos 

alunos, o que implica dizer que os gêneros trazidos para a sala de aula precisam fazer sentido para o 

aprendiz, inclusive com ações práticas de letramento. 

C. A autora entende que não se deve solicitar à criança a leitura ou escrita de receita, texto instrutivo, 

bilhete ou rótulo, pois não são gêneros que fazem parte de sua vivência, o que resulta em um ensino sem 

sentido para o aprendiz.  

D. Há elementos/construções com teor mais asseverativo, como o uso predominante de presente do 

indicativo, e outros com teor menos asseverativo, como o advérbio “talvez” e o verbo modal em “pode 

parecer natural”, sendo ambas as estratégias produtivas na construção da argumentação do texto.  

E.  Nenhuma das alternativas acima. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

06. Sabendo que a raiz quadrada, do produto de um número por 0,40, é igual a 88, é CORRETO afirmar que 

este número é igual a: 

A. 19.360. 

B. 17.744. 

C. 12.025. 

D. 14.040. 

E. 13.960. 

 

07. Sabe-se que o triplo de um número adicionado ao seu dobro é igual ao próprio número acrescido do 

resultado de √121 + √729
3

. Diante disso, qual é esse número? 

A. 07. 

B. 12. 

C. 08. 

D. 05. 

E. 03. 

 

08. No estado de São Paulo, acontecem a cada três anos os Jogos Estaduais da categoria “Ensino 

Fundamental”. Já no estado do Rio de Janeiro, os jogos estaduais da categoria “Ensino Fundamental” 

acontecem a cada cinco anos. Sabendo que, no ano de 2022, coincidentemente acontecem os Jogos Estaduais 

de São Paulo, do Rio de Janeiro e a copa do Mundo de Futebol, que acontece de quatro em quatro anos, qual 

será o próximo ano em que os três eventos acontecerão simultaneamente?  

A. 2.811. 

B. 2.118. 

C. 2.082. 

D. 2.280. 

E. 2.188. 

 

 



5 

 

09. Para preparar um delicioso doce de abóbora, é necessário utilizar uma mistura de açúcar e abóbora 

madura. Uma cozinheira fez quarenta e três quilos de doce, misturando açúcar e abóbora. Ela pagou um total 

de R$ 121,96 nos ingredientes. No mercado em que ela costuma comprar, os preços do quilo do açúcar e da 

abóbora são, respectivamente, R$ 3,47 e R$ 2,38. Quantos quilos foram comprados de abóbora e de açúcar? 

A. 14 Kg de abóbora e 28 Kg de açúcar. 

B. 25 Kg de abóbora e 18 Kg de açúcar. 

C. 19 Kg de abóbora e 27 Kg de açúcar. 

D. 36 Kg de abóbora e 8 Kg de açúcar. 

E. 29 Kg de abóbora e 15 Kg de açúcar. 

 

10. O grêmio estudantil da minha escola resolveu fazer camisetas para os alunos. O pai de um dos alunos, 

que é dono de uma malharia, nos disse que, se conseguíssemos fazer os cálculos corretamente, ele venderia 

a camiseta a preço de custo, no entanto, precisamos vender no mínimo 1000 camisetas. Sabendo que o custo 

das matérias-primas de uma unidade é de R$ 8,50 e que, além disso, há custos fixos como: aluguel do prédio, 

salários dos funcionários, energia, água e impostos, e que o total destes valores é de R$ 20.000,00 por mês, 

qual é o preço mínimo da camiseta que venderemos na escola de forma que os custos sejam pagos e que não 

ocorra nem lucro nem prejuízo ao fabricante que é pai do nosso amigo? 

A. R$ 18,50. 

B. R$ 23,98. 

C. R$ 19,53. 

D. R$ 38,50. 

E. R$ 28,50. 

 

INFORMÁTICA 

 

 

11. Tendo como base conhecimentos sobre o Microsoft Word, considere as edições realizadas na frase abaixo, 

do escritor Monteiro Lobato. 

 

“Quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele.” 

Monteiro Lobato 

 

Qual das alternativas apresenta o conjunto de comandos que foram utilizados para efetuar tais formatações? 

A. Ctrl+P, Alt+I e Ctrl+N. 

B. Alt+S, Ctrl+I e Ctrl+M. 

C. Alt+S, Ctrl+I e Alt+N. 

D. Ctrl+S, Ctrl+I e Ctrl+N. 

E. Ctrl+S, Alt+I e Ctrl+N. 

 

12. Tendo como base conhecimentos sobre o Microsoft Excel, responda. Qual das funções(fórmulas) abaixo 

foi utilizada para calcular a média aritmética? 
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A. (B2:E2)/4 

B. =MÉDIA(B2:E2) 

C. =B2+C2+D2+E2/4 

D. (B2+C2+D2+E2)/4 

E. MÉDIA(B2:E2) 

 

13. Correlacione a primeira com a segunda coluna, ícones com a descrição dos comandos ao final, assinale 

a alternativa que correspondente. 

 

( 1 )  
(     ) Marcadores. 

( 2 )  
(     ) Espaçamento de linha e parágrafo. 

( 3 )  
(     ) Cor da fonte. 

( 4 )  
(     ) Sobrescrito. 

  

A. ( 4 ) Marcadores, ( 2 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 1 ) Cor da fonte; ( 3 ) Sobrescrito. 

B. ( 3 ) Marcadores, ( 2 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 4 ) Cor da fonte; ( 1 ) Sobrescrito. 

C. ( 2 ) Marcadores, ( 4 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 3 ) Cor da fonte; ( 1 ) Sobrescrito. 

D. ( 3 ) Marcadores, ( 4 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 2 ) Cor da fonte; ( 1 ) Sobrescrito. 

E. ( 4 ) Marcadores, ( 1 ) Espaçamento de linha e parágrafo; ( 2 ) Cor da fonte; ( 3 ) Sobrescrito. 

 

14. Ao formatar um pen drive, dispositivo portável, por meio da interface gráfica do Windows Explorer do 

Microsoft Windows 10, qual é o sistema de arquivos padrão apresentado para que seja realizada a operação? 

A. EXT4 

B. .html 

C. FAT32 

D. UFS 

E. *.docx 

 

15. Tendo como base conhecimentos sobre o Microsoft Power Point e suas teclas de atalho, assinale a 

alternativa que descreve as funções realizadas pelos comandos Shift+F5 e F5, respectivamente. 

A. Inicia a apresentação a partir de um slide selecionado e selecionar um layout de slide. 

B. Selecionar um layout de slide e inicia a apresentação dos slides. 

C. Inicia a apresentação a partir do primeiro slide e inicia a apresentação a partir de um slide selecionado. 

D. Selecionar um tema e inicia a apresentação a partir de um slide selecionado. 

E. Inicia a apresentação a partir de um slide selecionado e inicia a partir do primeiro slide. 
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CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO 
 

16. A Lei 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, em seu Art. 34 estabelece: O regime de tempo integral poderá 

ser aplicado, no interesse da Administração e ressalvado o direito de opção, na forma que a lei dispuser:  

 

I - aos que exerçam atividades técnicas e/ou científicas. 

II - a ocupante de cargo ou função que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento. 

III - a ocupantes de cargo em comissão. 

IV - ao conjunto de servidores de determinadas unidades administrativas, quando a natureza do trabalho o 

exigir. 

V - aos dirigentes sindicais. 

 

São verdadeiros os itens: 

A. I, II, III e V, apenas. 

B. II, III, IV e V, apenas. 

C. I, II, III e IV, apenas. 

D. II, III e V, apenas. 

E. Todos os itens são verdadeiros. 

 

17. Dentre os países listados a seguir, qual é considerado o maior exportador de riquezas naturais? 

A. Argentina. 

B. Brasil. 

C. China. 

D. Índia. 

E. Estados Unidos da América. 

 

18. Qual é o maior porto do estado de Santa Catarina em movimentação de contêineres? 

A. Porto de Itajaí. 

B. Porto de Tatames em São José. 

C. Porto de Itapoá. 

D. Porto de Navegantes. 

E. Porto de Imbituba. 

 

19. A Lei 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, em seu Art. 43, estabelece:  

A. Será de seis meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

B. Será de um ano de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

C. Será de dezoito meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

D. Será de dois anos de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

E. Será de trinta e seis meses de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. 

 

 

 

 



8 

 

20. A chamada Malacoculturase refere-se à criação de:  

A. Ostras. 

B. Camarões e lagostas. 

C. Vieiras. 

D. Moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos). 

E. Mexilhões. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO 

 
 

21. A seguir, estão algumas definições importantes utilizadas na prática da Medicina Veterinária. Marque a 

alternativa que NÃO condiz com a definição correta: 

A. Animais errantes são aqueles que, indesejavelmente, coabitam com o homem, tais como moscas, baratas, 

pernilongos, pulgas e roedores. 

B. Animais sentinelas são organismos usados para determinar de forma mensurável riscos ou perigos 

ambientais à saúde ou ao bem-estar de seres humanos ou de outros animais. 

C. Zooantroponose é uma doença primária de humanos que pode ser transmitida aos animais. Ex. 

Esquistossomose. 

D. Anfixenose é uma doença que passa tanto do homem para os animais quanto dos animais para o homem. 

E. Fauna Silvestre Exótica são todos aqueles animais pertencentes às espécies ou subespécies cuja 

distribuição geográfica não inclui o Território Brasileiro e as espécies ou subespécies introduzidas pelo 

homem, inclusive domésticas em estado asselvajado ou alçado.  

 

22. De acordo com a Lei que dispõe sobre o Controle de Populações Animais, Prevenção e Controle de 

Zoonoses, Cadastramento, Emplacamento e Circulação de Veículos de Tração Animal no Município de 

Guaratuba, é CORRETO afirmar: 

A. O Município de Guaratuba desenvolverá ações no perímetro urbano e suburbano, objetivando a 

promoção do bem-estar animal, o controle das populações animais, a prevenção e controle das zoonoses. 

B. A vigilância Sanitária Municipal promoverá o registro dos animais no perímetro urbano e suburbano, 

promovendo o cadastro dos animais e a emissão de Ficha de Controle e Acompanhamento – FCA, 

Carteira Sanitária Animal – CSA e Identificação do Animal – IA. 

C. Todos os Animais de Estimação e de Uso Econômico encontrados no perímetro urbano do Município de 

Guaratuba deverão obrigatoriamente ser registrados, devendo seus proprietários promoverem o registro 

entre o 2º e 4º quarto mês de idade. 

D. A remoção de dejetos deixados pelos animais em vias públicas, logradouros e outros locais de livre 

acesso ao público é de responsabilidade do proprietário. No caso de descumprimento, será aplicada uma 

multa no valor estipulado na época pelo município. 

E. Em caso de falecimento do animal, ele deverá ser encaminhado para o Centro Municipal de Controle de 

Zoonoses – CMCZ, o qual se incumbirá de encaminhar o animal de forma digna e salutar a ele e à 

comunidade. 
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23. De acordo com a Lei que dispõe sobre o Controle de Populações Animais, Prevenção e Controle de 

Zoonoses, Cadastramento, Emplacamento e Circulação de Veículos de Tração Animal no Município de 

Guaratuba, é correto afirmar, EXCETO: 

A. Os veículos de tração animal somente poderão utilizar as vias públicas urbanas do Município de 

Guaratuba quando regularmente cadastrados perante a municipalidade. 

B. O proprietário do veículo de tração animal fica obrigado a apresentar Atestado de Saúde do animal e 

Carteira de Vacinação fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. 

C. Fica proibida a circulação de veículos de tração animal sem o devido emplacamento. 

D. O chefe do Executivo Municipal poderá criar pontos para os carroceiros, desde que tenha as condições 

de higiene necessárias, estipulando o número máximo de veículos de tração animal que poderão 

permanecer no local. 

E. É proibida a circulação de veículos de tração animal sem o uso de ferraduras nas quatro patas dos 

animais. 

 

24. O Código de Ética é um instrumento normativo referencial para o exercício profissional. São deveres e 

direitos do Médico Veterinário, EXCETO: 

A. É dever do Médico Veterinário relacionar-se com os demais profissionais, valorizando o respeito mútuo 

e a independência profissional de cada um, buscando sempre o bem-estar social da comunidade. 

B. O Médico Veterinário não deve oferecer nem permitir que seus serviços profissionais sejam oferecidos 

como prêmio de qualquer natureza. 

C. É direito do Médico Veterinário escolher seus clientes ou pacientes. 

D. É vedado ao Médico Veterinário divulgar os seus serviços como gratuitos ou com valores promocionais, 

com exceção quando o fizer mediante um grupo voluntariado associado. 

E. É um princípio fundamental defender a dignidade profissional, seja por respeito à legislação vigente ou 

condições de trabalho compatíveis com o exercício profissional. 

 

25. Icterícia é a coloração amarelada dos tecidos, especialmente aqueles com alto conteúdo de tecido elástico 

(esclera, mucosas, pele). Ocorre devido ao aumento da bilirrubina no plasma sanguíneo e está relacionada a 

algumas doenças que acometem os animais. São causas de icterícia, EXCETO:  

A. Distúrbio do metabolismo da bilirrubina por uma alteração da enzima UDP-glucoronosil-transferase 

(UDP-GT) no fígado. 

B. Hemólise intravascular. 

C. Obstrução das vias biliares. 

D. Consumo elevado de alimentos ricos em betacaroteno, como cenoura e abóbora. Alimentos comuns de 

serem fornecidos para suínos criados em pequenas propriedades para consumo próprio. 

E. Os equinos podem apresentar “icterícia fisiológica” induzida por privação alimentar por intervalos 

relativamente curtos, devido a uma menor captação de bilirrubina pelos hepatócitos. 
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26. Uma patologia frequente em bovinos, quando ocorre gestação gemelar de fetos heterossexuais, é o 

Freemartinismo. Sobre o Freemartinismo, é CORRETO afirmar: 

A. O Freemartinismo representa a mais frequente forma de intersexualidade encontrada nos bovinos e 

suínos. 

B. O Freemartinismo é o resultado da anastomose dos vasos das membranas fetais durante a gestação 

quando o estrógeno tem acesso à circulação do macho, provando alterações patológicas do sistema 

reprodutivo dos recém-nascidos. 

C. No Freemartinismo, a fêmea recém-nascida é quimera. O macho não, pois o desenvolvimento do seu 

aparelho reprodutivo se completa um pouco antes da fêmea. 

D. No Freemartinismo, têm-se vários níveis de masculinização do trato reprodutivo da fêmea. 

E. Esterilidade, clitóris hipertrofiado, ausência de ovários, pelos longos na vulva, ausência de vestíbulo são 

sinais clínicos observados na fêmea Freemartin. 

 

27. A água utilizada nas áreas de produção industrial de produtos comestíveis deve ser potável. Qual das 

características a seguir relacionadas atendem aos padrões necessários para uma água ser considerada potável? 

A. Contagem de bactérias heterotróficas - Máximo de 500 UFC/mL. 

B. Turbidez – máximo de 20 uT 

C. Escherichia. coli – Ausência em 1000 ml  

D. Coliformes totais – Ausência em 50 ml 

E. Mercúrio – máximo 0,1mg/L 

 

28. Sobre a colheita e conservação de amostras para exames laboratoriais, é CORRETO afirmar: 

A. Para exames virológicos, bacteriológicos, toxicológicos e de biologia molecular (PCR), é recomendado 

colher fragmentos grandes (ex: lobo inteiro do fígado ou pulmão, rim inteiro). 

B. Para exames virológicos, é importante não congelar as mostras de tecido. 

C. Para exames histológicos, colher fragmentos com 2 cm de espessura de órgãos parenquimatosos 

(exemplo: fígado, baço, rim). 

D. Colocar os fragmentos de órgãos em formol 15% imediatamente após a colheita para evitar autólise. 

E. Manter as amostras em formol na geladeira (temp. 2 a 8°C), de preferência. 

 

29. O Ancylostoma caninum é um parasito comum encontrado principalmente no intestino delgado de cães. 

Ao realizar hematofagia causa a ancilostomíase animal e também a zoonose chamada popularmente de bicho 

geográfico. Sobre essa zoonose, é CORRETO afirmar: 

A. O Ancylostoma caninum possui um ciclo biológico indireto heteroxênico. 

B. Cães e gatos, assim como os humanos, são sintomáticos, apresentando tosse, anemia intensa, 

emagrecimento e taquipneia. 

C. A larva de 2º estádio (L2), filariforme, que não se alimenta, é a forma infectante. 

D. A ancilostomíase apresenta hospedeiros paratênicos e as larvas podem permanecer viáveis por muito 

tempo no ambiente até atingirem o hospedeiro definitivo. 

E. Durante a infecção oral, as larvas infectantes atingem o intestino delgado e depois o pulmão quando se 

tornam adultas. A partir do pulmão são deglutidas ou expelidas por meio da tosse 
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30. Na necropsia de suínos, uma das lesões mais importantes encontradas nos linfonodos é a linfadenite 

granulomatosa, causada por Mycobacterium spp. É CORRETO afirmar que, nesses casos, os linfonodos 

apresentam-se:  

A. Aumentados de volume e firmes. 

B. Ao corte, observam-se áreas branco-amareladas de necrose de coagulação. 

C. Diminuído de volume e flutuante. 

D. Hemorrágico e com lesões de necrose cáseo-calcárias. 

E. Ao corte, observam-se áreas de cor vermelho escuro, quase negro, com material purulento. 

 

31. A dengue é um dos principais problemas de Saúde Pública do mundo. O mosquito transmissor da dengue, 

o Aedes aegypti, encontrou no mundo moderno condições favoráveis para uma rápida expansão. A vigilância 

epidemiológica da dengue no Plano Nacional de Controle da Dengue está baseada em quatro 

subcomponentes, EXCETO: 

A. Vigilância de mortes 

B. Vigilância laboratorial 

C. Vigilância em áreas de fronteira 

D. Vigilância de casos 

E. Vigilância entomológica 

 

32. O consumo de água é um dos indicadores disponíveis para avaliar o desempenho zootécnico e sanitário 

de um rebanho. São vários os fatores que influenciam o consumo de água, entretanto, o consumo de água 

recomendado para uma vaca de leite em lactação que produz 30 litros de leite por dia é de: 

A. Aproximadamente 30 litros.  

B. Mais que 60 litros. 

C. Aproximadamente 15 litros. 

D. Entre 50 e 60 litros. 

E Aproximadamente 40 litros. 

 

33. De acordo com o Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal, o 

diagnóstico indireto da brucelose deverá obedecer às seguintes recomendações a seguir relacionadas, 

EXCETO: 

A. Os testes sorológicos de diagnóstico para brucelose serão realizados em animais identificados 

individualmente em fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses, se vacinadas com B19. 

B. Os testes sorológicos de diagnóstico para brucelose serão realizados em animais individualmente, em 

machos com idade igual ou superior a 12 meses, destinados à reprodução. 

C. O teste de AAT (Antígeno Acidificado Tamponado) será utilizado como teste de rotina. 

D. O teste do 2-Mercaptoetanol (2-ME) poderá ser utilizado em animais reagentes ao teste de AAT 

E. O teste de polarização fluorescente (TPF) poderá ser utilizado como teste confirmatório quando o teste 

2-ME for inconclusivo. 
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34. Assinale as doenças de Saúde Pública de notificação imediata (24h): 

A. Febre Amarela; Botulismo; Esquistossomose. 

B. Hanseníase; Febre Amarela; Leishmaniose visceral. 

C. Botulismo; Cólera; Dengue (óbito). 

D. Raiva humana; Tuberculose; Febre Tifoide. 

E Cólera; Febre por Chikungunha; Hantavirose. 

 

35. A Listeria Monocytogenes é uma bactéria patogênica de distribuição ubiquitária, responsável por casos 

isolados e por surtos de listeriose em humanos e em animais. Sobre essa bactéria, é CORRETO afirmar: 

A. São bactérias Gram-Negativas que crescem na presença ou ausência de oxigênio. 

B. As células têm forma espiralada e sua motilidade é conferida por flagelos. 

C. Por observação direta ao microscópio, podem parecer no formato de cachos de uva. 

D. A sua atividade hemolítica em ágar sangue é uma característica que, juntamente com outras 

características bioquímicas, permite distinguir a L. monocytogenes das outras espécies pertencentes ao 

gênero Listeria. 

E. A L. monocytogenes consegue crescer em ambientes com temperaturas entre 35 e 60°C e pode 

sobreviver em temperaturas acima de 60°C por até 12 horas. 

 

36. O Plano Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros tem como objetivo manter sob controle a 

incidência da Raiva na população de herbívoros domésticos com a seguinte estratégia de atuação: 

A. Investigação epidemiológica e laboratorial de todos os casos confirmados de raiva em herbívoros 

domésticos e em cães. 

B. Desenvolver suas atividades, considerando o conceito de saúde única, trabalhando em parceria com o 

Ministério da Saúde no diagnóstico da raiva e na proteção da saúde pública e do meio ambiente, 

respeitando as leis de proteção à fauna. 

C. Adotar sempre a utilização de pasta anticoagulante em animais espoliados por morcegos. 

D. Vacinação obrigatória de todos os herbívoros domésticos. 

E Vigilância ativa em áreas de maior e menor risco, urbanas e suburbanas. 

 

37. De acordo com a Resolução n.º 1.236, de 26 de outubro de 2018, que define e caracteriza crueldade, abuso 

e maus-tratos contra animais vertebrados e dispõe sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas, é 

CORRETO afirmar: 

A. A eutanásia, o abate e a depopulação de animais para fins de controle sanitário são considerados maus-

tratos. 

B. A caracterização de crueldade, abuso e maus-tratos independe da avaliação da duração e do grau de 

severidade, quando houver intenção de provocar sofrimento. 

C. Considera-se maus-tratos submeter o animal, observada a espécie, a trabalho ou a esforço físico por 

mais de seis horas ininterruptas, sem que lhe seja oferecido água, alimento e descanso. 

D. Mutilar animais, exceto quando da conchectomia, de caráter estético, realizado por médico veterinário 

especialista e somente em determinadas espécies e raças. 

E. Considera-se maus-tratos submeter animais a eventos, ações publicitárias, filmagens, exposições e/ou 

produções artísticas e/ou culturais para os quais não tenham sido devidamente preparados física e 

emocionalmente. 
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38. Matérias-primas de origem clandestina, como leite não pasteurizado e carnes não inspecionadas, são 

responsáveis pela veiculação das mais variadas espécies de microrganismos, muitos deles patogênicos para o 

homem. São considerados microrganismos causadores de doenças transmissíveis por alimentos, EXCETO: 

A. Taenia solium e Taenia saginata 

B. Shigella dysenteriae 

C. Vírus da hepatite B 

D. Listeria monocytogenes 

E. Rotavírus 

 

39. A dirofilariose é uma zoonose pouco conhecida que tem como causa a Dirofilaria spp, um nematódeo 

mais conhecido por verme do coração dos cães, mas que também pode acometer gatos e o ser humano. Sobre 

a dirofilariose, é CORRETO afirmar: 

A. A dirofilariose é uma doença de caráter crônico, transmitida por mosquito dos gêneros Aedes, Culex e 

Anopheles. 

B. Nos cães, caracteriza-se por comprometimento do parênquima pulmonar ou nódulos subcutâneos. 

C. No ser humano, manifesta-se como lesões no endotélio vascular e obstruções causadas pelo parasita 

adulto, sendo encontrado principalmente no ventrículo esquerdo do coração. 

D. A prevalência da infecção nos animais é exclusivamente em áreas costeiras, onde se encontram os 

vetores transmissíveis da dirofilariose. 

E. Os felinos são mais sensíveis quando inoculados pelo mosquito infectado, com alto desenvolvimento de 

formas adultas. 

 

40. De acordo com a portaria n.º 365, de 16 de julho de 2021, que aprova o Regulamento Técnico de Manejo 

pré-abate e Abate humanitário e os Métodos de Insensibilização autorizados pelo Ministério da Agricultura e 

Pecuária (MAPA), é CORRETO afirmar: 

A. Fêmeas gestantes que se encontram nos últimos vinte por cento do período gestacional não devem, em 

circunstâncias normais, ser transportadas ou abatidas. 

B. A linha de abate de aves domésticas deve ser planejada de modo a assegurar que as aves permaneçam o 

menor tempo possível penduradas nos ganchos antes da insensibilização, não podendo exceder o tempo 

máximo de 60 (sessenta) segundos para frangos e galinhas e 120 (cento e vinte segundos) para perus, 

patos e gansos. 

C. No local de alojamento dos animais, o n.º de bebedouros deve permitir o acesso simultâneo de no 

mínimo 20% (vinte por centro) dos suínos, ovinos e caprinos ou 30% (trinta por centro) dos equídeos, 

bovinos e búfalos. 

D. O período de jejum de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos e equídeos é de no máximo 18 horas 

e de aves de 12 horas. 

E É permitido o deslocamento cervical como método de abate de emergência para aves com até 4,0 quilos 

de peso vivo. 
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