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 Estado de Santa Catarina 

Município de Iporã do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MÉDICO VETERINÁRIO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. É de interesse para a saúde pública a investigação de acidentes por animais peçonhentos a fim de 

programar medidas de prevenção e controle, como ocorre com o escorpionismo. A partir desse 

contexto, assinale a alternativa correta a respeito dessa enfermidade: 

A) As quelíceras dos escorpiões, órgãos responsáveis pela inoculação de veneno, se inserem no 

prossoma. 

B) A espécie de escorpião amarelo possui somente indivíduos fêmeas, sendo que todo adulto 

pode se reproduzir sem o acasalamento. 

C) O controle químico é a indicação de escolha primária para o controle e prevenção de novos 

casos de aparecimento de escorpiões. 

D) Escorpiões encontrados por moradores, que notificam ao controle de zoonoses municipal, não 

são passíveis de captura antes de ser liberada autorização pelo Ibama. 

 

02. A respeito da fisiologia do sistema nervoso central, de modo geral, assinale a alternativa correta: 

A) Durante o desenvolvimento embrionário, a placa neural possui origem ectodérmica, 

encontrada na região dorsal do embrião. 

B) O prosencéfalo divide-se em duas vesículas, o telencéfalo que compreende o tálamo, 

hipotálamo e epitálamo, já o diencéfalo, os hemisférios cerebrais. 

C) A condução do impulso nervoso pode ser realizada em sentido bidirecional, dos dendritos ao 

corpo celular e vice versa. 

D) Os plexos corioides são responsáveis pela produção do líquor, sendo compostos a partir do 

encontro de vasos sanguíneos com o tecido conjuntivo da dura-máter. 

 

03. Assinale a alternativa correta sobre a Influenza A Aviária (H5N1): 

A) O antígeno neuramidase é o mais importante, responsável pela aderência nas células 

susceptíveis e por possuir atividade hemaglutinante. 

B) Graças ao drift, característica do vírus em manter sua estrutura constante, a vacina contra a 

influenza não se altera com o passar dos anos. 

C) Em humanos com a doença grave, a síndrome hemofagocítica reativa pode ser o principal 

fator que gera linfopenia e disfunção hepática. 

D) A maior parte dos casos de infecção pelo vírus sugere que a transmissão se dá através de 

contato entre humanos e, com menor frequência, entre humanos e aves infectadas. 
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04. De acordo com a imagem a seguir que representa uma estrutura microscópica no âmbito da 

microbiologia, assinale a alternativa que contenha o tipo de microrganismo que possua essa 

associação estrutural: 

                    

 

A) Paramyxovírus. 

B) Histoplasma capsulatum. 

C) Staphylococcus aureus. 

D) Escherichia coli. 

 

05. Durante a inspeção post mortem no abate de bovinos, quando se trata no estudo e busca de 

animais com sorologia positiva para Brucelose, mas que não possuem lesões indicativas, o critério 

estabelecido de julgamento é: 

A) Aproveitamento condicional da carcaça pelo uso do calor. 

B) Condenação total da carcaça e órgãos. 

C) Aproveitamento parcial para a graxaria, devendo-se condenar áreas de articulações, sangue e 

trato genital. 

D) Liberação da carcaça para consumo em natureza, desde que se condenem o úbere, o trato 

genital e o sangue. 

 

06. O critério de condenação total de carcaças de bovinos, segundo o RIISPOA, NÃO é válido em ambos 

dos seguintes casos: 

A) Carbúnculo Sintomático e Brucelose associada a estado febril. 

B) Piemia e indícios de viremia. 

C) Actinobacilose generalizada e Actinomicose localizada na cabeça. 

D) Carbúnculo Hemático e degenerescência do miocárdio acompanhada de alterações 

musculares. 
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07. Protozoário ectoparasita ciliado que pode ser encontrado na pele e nas brânquias de peixes de 

água doce, sendo agente etiológico da “doença dos pontos brancos”, caracterizada por lesões 

puntiformes esbranquiçadas na superfície corporal, hemorragias e invasão bacteriana e fúngica com 

aspecto de algodão:  

A) Lernaea cyprinacea.  

B) Kudoa spp.  

C) Myxobolus cerebralis.  

D) Ichthyophthirius multifilis. 

 

08. Assinale a alternativa que contenha doenças bacterianas de notificação obrigatória ao Serviço 

Veterinário Oficial:  

A) Doença Hemorrágica Epizoótica e Tularemia.  

B) Antraz e Paratuberculose.  

C) Clamidiose Aviária e Doença de Marek.  

D) Listeriose e Ectima Contagioso.  

  

09. Todo cidadão possui o dever de comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência, comprovada 

ou suspeita, de casos de doenças transmissíveis. O indivíduo prioritário a realizar a notificação é: 

A) O médico chamado para prestar cuidados ao doente, mesmo que não assuma o tratamento. 

B) O responsável pelo hospital ao qual o doente se encontra. 

C) O responsável pelo laboratório que execute exames microbiológicos e sorológicos do doente. 

D) O farmacêutico, dentista, veterinário e enfermeiro que entrarem em contato com o doente. 

 

10. De acordo com legislação vigente, sobre a promoção e fiscalização da defesa sanitária animal 

quando da realização de rodeio, assinale a alternativa correta: 

A) É paliativa a apresentação de atestados de vacinação contra a Febre Aftosa e de controle de 

Influenza Equina, especificamente. 

B) As cintas, cilhas e barrigueiras devem ser confeccionadas em couro natural para garantir o 

conforto dos animais. 

C) É proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas. 

D) Fica a cargo de cada profissional do rodeio contratar seguro pessoal de vida e invalidez 

permanente. 

 



 

5 

11. Segundo instrução normativa, faz parte das normas a serem cumpridas para a Certificação de 

Granjas de Reprodutores Suídeos: 

A) Todas as granjas devem ser controladas de brucelose, tuberculose e leptospirose. 

B) A cerca periférica da granja deve possuir sistema eletrificado e de desinfecção para o ingresso 

de pessoas e veículos. 

C) A inoculação de tuberculina e sua leitura para certificação dispensa supervisão direta do 

Serviço Oficial. 

D) Cabe ao responsável técnico, além de notificar a ocorrência de doenças de notificação 

imediata, colher materiais para os exames laboratoriais. 

 

12. De acordo com o RIISPOA, ovos inócuos, com pequenas manchas sanguíneas e pouco numerosas 

na clara e na gema, provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução que não foram 

submetidos ao processo de incubação e destinados exclusivamente à industrialização, são 

classificados como: 

A) Categoria “A”. 

B) Categoria “B”. 

C) Categoria “C”. 

D) Fabrico. 

 
 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 
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13. Sobre o texto, analise os itens abaixo: 

I. Aprender um idioma à distância é benéfico para alunos que não possuem conhecimento na língua 

estrangeira, pois além de ser um método prático, o aluno adquire facilmente fluência no idioma 

estudado. 

II. Um curso à distância oferece ao aluno iniciante no idioma a capacidade para elaborar obras de 

literatura ou trabalhos mais técnicos. 

III. O aprendizado de qualquer idioma via internet é, sim, benéfico. No entanto, é importante levar em 

consideração o nível de conhecimento e fluência do aluno. 

Estão corretos: 

A) Item I, apenas. 

B) Item III, apenas. 
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C) Item II e III, apenas. 

D) Todos os itens. 

 

14. Analisando a estrutura do texto, concluímos que o parágrafo iniciado na linha 30 é: 

A) Conclusivo, pois inicia com um conectivo conclusivo, fecha a ideia do autor, confirmando a 

tese defendida no texto. 

B) Introdutório, pois desperta a curiosidade do leitor sendo objetivo e claro, introduzindo a tese 

a ser defendida no texto. 

C) Evolutivo, pois é nele que temos o desenvolvimento do tema para entendimento do leitor, 

através de dissertações. 

D) Abstract, pois é a parte fundamental em qualquer texto, sendo indispensável seu uso ao fim 

da dissertação. 

 

15. Analise a oração a seguir: “Na escola, os alunos leram os livros.” 

Na oração, o termo sublinhado exerce função sintática de: 

A) Verbo transitivo direto. 

B) Verbo transitivo indireto. 

C) Verbo de ligação. 

D) Verbo intransitivo. 

 

16. Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi empregado incorretamente: 

A) Vou à Porto Alegre todos os fins de semana visitar meu namorado. 

B) Dediquei àquela mulher todo o meu amor. 

C) Pedro e Mariz chegaram às dez horas. 

D) Estudos apontam que fumar é prejudicial à saúde. 

 

17. De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta 

concordância incorreta: 

A) Pesquisa aponta que 75% da população gostam de passear nos fins de semana.  

B) Qual de nós será escolhido para substituir o cargo de Felipe? 

C) São Paulo destaca-se pelas suas grandes indústrias. 

D) Nossa amiga é uma das que participam de concursos de beleza na cidade. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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18. A Ilha de Santa Catarina fica na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. 

Existem atualmente três pontes que ligam a Ilha de Santa Catarina ao continente, assinale a 

alternativa que apresenta a denominação de uma delas: 

A) Ponte Hercílio Luz.  

B) Ponte Cidade Nova. 

C) Ponte Pênsil Antiga. 

D) Ponte Anita Garibaldi. 

 

19. “Alguns pinguins e um golfinho foram encontrados mortos nos últimos dias no litoral catarinense. 

De junho a setembro é normal que nosso litoral seja visitado por pinguins juvenis vindos das colônias de 

reprodução na Patagônia e que param em nossas praias em busca de alimentos, explica a veterinária 

Cristiane Kolesnikovas.” 

(fonte adaptada: g1.globo.com>acesso 27 de julho de 2017)  

A autoridade a ser acionada, caso se encontre um pinguim na praia, é: 

A) Polícia Civil. 

B) Polícia Militar Ambiental. 

C) Polícia Federal. 

D) Polícia Científica.  

  

20. Segundo o Art. nº 205 da Lei Orgânica de Iporã do Oeste – SC, é dever do Município garantir, 

exceto: 

A) Educação igualitária.  

B) Atendimento ao aluno, no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de 

material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

C) Educação inclusiva que garanta as pré-condições de aprendizagem e acesso aos serviços 

educacionais, a reinserção no processo de ensino de crianças e jovens em risco social, o 

analfabetismo digital, a educação profissionalizante e a provisão de condições para que o 

processo educativo utilize meios de difusão, educação e comunicação 

D) Atendimento preferencialmente domiciliar para alunos deficientes físicos. 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/em-sc-51-das-criancas-que-tomaram-1-dose-da-vacina-da-gripe-nao-voltaram-para-reforco-diz-dive.ghtml

