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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: VETERINÁRIO 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - O Osso é uma substância viva, com vasos 
sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Ele 
cresce e está sujeito a doença, e quando 
fraturado cicatriza. Os ossos funcionam como 
armação e como alavanca de inserção dos 
músculos, proporciona proteção para 
algumas vísceras. Com relação aos ossos, 
assinale a alternativa correta: 
a) Os ossos sustentam o corpo e levam 
nutrientes e vitaminas por meio da medula 
espinhal que é responsável pelo movimento das 
articulações. 
b) Ele é considerado um órgão hematopoiético, 
pois ele é a fonte de eritrócidos, hemoglobina, 
granulócitos e plaquetas. 
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c) A membrana que envolve os ossos é viscosa e 
além de proteger a medula óssea, é responsável 
pela cicatrização quando há fratura. 
d) Tanto em animais jovens, como adultos, as 
células adiposas não são alteradas e com o 
passar do tempo e são chamadas de medula 
óssea vermelha ou rubra. 
 
16 - Assinale a alternativa correta. Com 
relação às junturas sinoviais e de acordo com 
as formas das superfícies articulares, as 
articulações se classificam em: 
a) Plana, glínclimo, cilindróide, condilar e 
esferoide. 
b) Músculos, flexão, rotação e tecido ósseo. 
c) Cavidade articular, medula óssea, cartilagens 
e tecido muscular. 
d) Heritrócidos, ligamentos capsulares, 
ligamentos extra-capsulares e intra-capsulares. 
 
17 - A doença conhecida como doença do gato 
é causada pelo toxoplasma Gondhii, que é um 
parasitário que pertence ao reino Protista, 
filo apicomplexa de ordem Eucoccidiida e 
família Sarcocystidae. Trata-se de um 
coccídeo que infecta os seres humanos e 
animais tanto selvagens quanto domésticos e 
infecta também as aves. De acordo com a 
toxoplasmose, assinale a alternativa correta: 
a) A toxoplasmose é uma infecção que tem 
como hospedeiro qualquer animal doméstico e 
pode ser transmitida a seres humanos e animais 
selvagens. 
b) A toxoplasmose pode ser diagnosticada pela 
observação do comportamento do animal que 
fica extremamente nervoso. 
c) A infecção depende de muitos fatores como o 
clima, a distribuição geográfica e principalmente 
as condições socioeconômicas e culturais. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - A febre aftosa é uma doença viral 
altamente infecciosa, que acomete animais de 
casco bipartido, como bovinos, bubalinos, 
ovinos, caprinos e suínos: 
I - O vírus da febre aftosa é altamente 
contagioso e pode ser transmitido através da 
baba do animal. 
II - O vírus dessa doença é muito resistente, 
podendo resistir por meses na medula óssea 
do animal (mesmo depois de morto), no pasto, 
na farinha de ossos e no couro. 

III - Os primeiros sintomas apresentados pelo 
animal no quadro clínico clássico bovino são 
caracterizados pela glossite granulomatosa 
causando inchaço da língua e das articulações 
com consistência firme, sensível e dolorosa a 
manipulação, sialorréia e ocasionalmente, 
protrusão da língua.  
IV - A doença também pode ser transmitida 
por contato indireto, através de alimentos, 
água, ar, pássaros e humanos que cuidam dos 
animais, e que podem levar os vírus em suas 
mãos, roupas ou calçados, e infectar animais 
sadios. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
d) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
19 - Em equinos, trata-se de uma lesão não 
neoplásica da cavidade nasal. Facilmente é 
confundido com tumores. Desenvolve-se a 
partir da parede dos seios maxilares ou 
etmóide, causa lesões líticas em tecidos 
adjacentes devido à compressão. A sua 
expansão causa ulcerações e epistaxe. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Hematoma Etmoidal Progressivo. 
b) Sinusite. 
c) Amiloidose nasal. 
d) Hiperemia. 
 
20 - O profissional Médico Veterinário tem a 
atribuição legal de zelar pela saúde animal e, 
neste conceito, indiretamente, a humana, ao 
assegurar a qualidade dos produtos de 
origem animal. Nestes termos, coloque (V) 
para Verdadeiro e (F) para Falso: 
( ) Ao certificar a saúde dos plantéis de 
produção em todos os seus aspectos, o Médico 
Veterinário garante a qualidade do produto 
de origem animal. 
( ) O Médico Veterinário possui papel 
fundamental em prol da coletividade 
brasileira e mundial ao realizar trabalhos de 
cunho econômicos, sociais, políticos, 
sanitários e de saúde pública. 
( ) A saúde / sanidade animal e a 
sanidade/ identidade dos produtos de origem 
animal, são e sempre foram uma das 
principais atividades básicas e específicas da 
medicina veterinária. 
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( ) O Médico veterinário deve elaborar 
planos de gestão juntamente com autoridades 
políticas e administrativas privadas para 
desenvolver fórmulas de medicamentos 
eficazes no controle de doenças epidêmicas e 
zoonoses. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
a) V, V, F, F. 
b) F, F, F, V. 
c) V, F, V, V. 
d) V, V, V, F. 
 
21 - Sobre a Parvovirose Canina, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O vírus é conhecido por sobreviver com 
objetivos inanimados como, roupas panelas de 
comida, e piso das gaiolas. 
b) O período normal de incubação do vírus para 
que os sinais da doença apareçam é de 7 a 14 
dias. 
c) Vestígios de fezes podem conter partículas do 
vírus causador da doença por mais de seis meses 
no ambiente. 
d) Trata-se de uma viremia associada a células 
que resultam na infecção de todos os órgãos 
linfáticos seguida de uma infecção dos epitélios 
respiratórios, gastrointestinais e urugenital bem 
como do sistema nervoso central. 
 
22 - Sobre a vacinação animal e sua correta 
aplicação, pode-se afirmar que a influência 
no resultado e a garantia da saúde do 
rebanho, depende de uma boa resposta 
vacinal, assim como, da qualidade da vacina, 
da resposta imune do animal e do processo de 
vacinação, que deve ser feito corretamente. 
Nestes termos, Assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Durante toda a vacinação deve se ter o 
máximo de higiene possível, tanto do animal, 
como do vacinador, igualmente relevante é a 
esterilização de seringas e agulhas, as quais 
deverão ser utilizadas no máximo dez vezes e 
depois dispensadas. 
b) Os medicamentos devem ser mantidos sobre 
refrigeração a uma temperatura de 2°C a 8°C, 
nunca devem ser congelados e devem continuar 
sobre refrigeração inclusive no momento da 
aplicação. 
c) O calibre da agulha também é de extrema 
importância pois uma agulha muito fina pode 
entupir, quebrar ou entortar durante a aplicação, 

e uma agulha muito grossa pode causar refluxo 
do medicamento dentro do animal. 
d) A aplicação deve ser subcutânea e a seringa 
deve ser lubrificada antes da vacinação para 
evitar o aparecimento de caroço depois da 
aplicação.  
 
23 - O Decreto-Lei nº 276/2001, de 17 de 
Outubro, veio consignar as regras de 
proteção dos animais de companhia e, 
concomitantemente, previu o regime para a 
posse daqueles que, pelas suas características 
fisiológicas ou comportamentais, viessem a 
ser enquadrados como animais 
potencialmente perigosos. Os casos de 
ataques de animais, nomeadamente cães, a 
pessoas, causando-lhes ofensas à integridade 
física graves, quando não mesmo a morte, 
vieram alertar para a urgente necessidade de 
rever aquele diploma, e de regulamentar, em 
normativo específico, a detenção de animais 
de companhia perigosos e potencialmente 
perigosos, com estabelecimento de regras 
claras e precisas para a sua detenção, criação 
e reprodução. Diante do exposto assinale a 
alternativa correta. 
a) Artigo 1.º Âmbito de aplicação: - O presente 
diploma estabelece as normas aplicáveis à  
detenção  de  animais  soltos e abandonados que 
oferece risco as pessoas.   
b) O presente diploma é aplicável sem prejuízo 
das disposições legais específicas reguladoras da 
proteção dos animais de companhia e do 
Decreto-Lei  n.º  118/99,  de  14  de  Abril,  que 
estabelece  o  direito  de  acessibilidade  dos 
deficientes visuais acompanhados  de  cães-guia  
a locais, transportes e estabelecimentos de 
acesso público, bem como as condições a que 
estão sujeitos estes animais.  
c) As espécies de fauna selvagem autóctone e 
exótica e seus descendentes criados em cativeiro 
objeto de regulamentação específica não se 
enquadram neste decreto.  
d) Os cães pertencentes às Forças Armadas e 
forças de segurança do Estado tem um decreto 
próprio que é regido internamente nos órgãos 
responsáveis. 
 
24 - São doenças zoonóticas. Assinale a 
alternativa correta: 
a) Cinomose e hantavirose. 
b) Parvovirose, esporotricose e toxoplasmose. 
c) Toxoplasmose e doença de chagas. 
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d) Raiva e erliquiose. 
 
25 - O tempo de jejum de suínos para pré-
abate não deve ser superior a: Assinale a 
alternativa correta: 
a) 24h. 
b) 12h. 
c) 10h. 
d) 8h. 
 
26 - A inseminação artificial é um método de 
reprodução animal que apresenta inúmeras 
vantagens. Assinale (C) para Certo e (E) para 
Errado: 
( ) Essa técnica pode ser usada para 
seleção e reposição de matrizes, visando o 
melhoramento do rebanho e possibilitando a 
escolha das características que permanecerão 
nos bezerros.  
( ) A vantagem desse método é a 
obtenção de dados precisos da fecundação e 
do parto.  
( ) Touros de idades avançadas não 
devem ser utilizadas na inseminação. 
( ) Sabe-se que em um regime de monta 
controlada, um touro pode servir a um 
número máximo de 50 a 60 fêmeas, 
anualmente. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) C, E, E, C. 
b) E, E, C, C. 
c) C, C, E, E. 
d) C, E, C, E. 
 
27 - Complete a lacuna e assinale a 
alternativa correta: 
“As funções dos rins são amplas e 

fundamentais para manutenção da 

homeostasia. Os rins recebem 

aproximadamente (....................) do débito 

cardíaco e têm como papel principal filtrar o 

sangue e excretar os resíduos metabólicos 

como hormônios e componentes exógenos”. 

a) 15%. 
b) 20%. 
c) 25%. 
d) 30%. 
 
28 - A demanda por alimentos seguros têm 
sido um processo crescente no mercado. A 
ausência de microrganismos patogênicos, 
principalmente aqueles causadores de 
zoonoses, nos produtos de origem animal é 

uma exigência de regulamentos nacionais e 
internacionais. Entre esses microrganismos, a 
Salmonella tem sido uma preocupação, ao 
longo dos anos, na indústria de produtos 
avícolas e vem ganhando importância 
também na cadeia de produção de 
suínos.  Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a salmolella ou salmonelose: 
a) É um micróbio patogênico humano e animal 
ubíquo que causa quase cem milhão de casos da 
gastroenterite todos os anos no mundo inteiro. 
b) A transmissão da bactéria a animais não 
infectados, após o contato com ambientes e 
animais positivos para Salmonella é lenta, por 
isso o problema não apresenta amplificação 
significativa. 
c) A excreção ativa de Salmonella sp. Pode ser 
originada pelo estresse que está associado a 
vários fatores como a superlotação das baias, a 
idade, a privação de alimentos e água, a 
administração de corticóides e o transporte dos 
animais.  
d) Salmonellosis nos seres humanos ocorrem 
após o consumo de produtos alimentares 
contaminados tais como a carne de aves 
domésticas, a carne de porco, a carne, os ovos, 
os vegetais, os sucos e os outros tipos de 
alimentos.  
 
29 - Assinale a alternativa correta. Dermatose 
Neutrofílica é: 
a) Uma doença de pele inflamatória. 
b) Uma coceira que se assemelha a sarna. 
c) Uma síndrome que começa na pele e atinge as 
vias respiratórias. 
d) É uma doença alérgica. 
 
30 - Biossegurança ou segurança biológica 
refere-se à aplicação do conhecimento, 
técnicas e equipamentos com a finalidade de 
prevenir a exposição do trabalhador, 
laboratório e ambiente a agentes 
potencialmente infecciosos ou biorriscos. 
Assinale a alternativa que NÃO atende a 
Biosegurança: 
a) O termo biossegurança engloba o uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI’s), 
como luvas e máscaras, que formam uma 
barreira primária entre os trabalhadores e os 
materiais acarretadores de perigo, diminuindo-
os. 
b) Minimizam a exposição dos trabalhadores aos 
riscos que ameacem sua segurança e saúde, de 
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uso individual, porém cabe ao profissional usá-
los e conservá-los. 
c) Atualmente a biossegurança não necessita de 
maiores cuidados, pois com a evolução da 
ciência e da tecnologia, o trabalhador não fica 
sujeito a riscos. 
d) Na década de 1980, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) classificou a biossegurança em 
quatro grupos de riscos nos quais estão inclusos 
os riscos químicos, ergonômicos, físicos, 
radioativos para os sujeitos expostos. 
 
 


