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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 
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III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  
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8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  
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a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 
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I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 

III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO VETERINÁRIO 

21 - A epidemiologia é o estudo da frequência e da distribuição dos eventos de saúde e dos seus 

determinantes nas populações. Fazem parte da Cadeia Epidemiológica 

I - agente causal específico; reservatório; 

II - modo de transmissão do agente; vias de eliminação (de saída) do agente; 

III - vias de entrada no hospedeiro; hospedeiro suscetível. 

Marque a alternativa: 

a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

b) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

c) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) se somente a afirmativa I estiver correta. 

 

22 - A incorporação crescente de novos agravos à saúde decorrentes da industrialização e 

urbanização acelerada demanda um modelo de vigilância à saúde com ênfase nos aspectos de 

promoção e prevenção da saúde. Analise as afirmativas que seguem:  
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I - A Vigilância Ambiental em Saúde engloba ações que levam ao conhecimento e a detecção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 

saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 

risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. 

II - A capacidade de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente faz parte do conjunto de ações da Vigilância Sanitária. 

III - O objetivo da Saúde Pública é prover, proteger e retardar a saúde e, o objetivo principal da 

Epidemiologia é melhorar a saúde das populações, através de estudos que excluem vigilância, 

observação, teste de hipóteses e pesquisas analíticas e experimentais.  

Assinale a sequência que está correta: 

a) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) se somente a afirmativa I estiver correta. 

 

23 - A Imunidade é o estado de proteção, de resistência ao agente infeccioso. Que tipo de imunidade 

uma vacina confere? 

a) imunidade ativa artificial.  

b) imunidade ativa natural.  

c) imunidade passiva natural.  

d) imunidade passiva artificial.  

e) imunidade passiva inespecífica.  

 

24 - A capacidade de um agente infeccioso de produzir doença em uma pessoa ou animal infectado é 

denominada: 

a) Imunogenicidade.  

b) Infectividade.  

c) Virulência.  

d) Patogenicidade.  

e) Antigenicidade. 
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25 - As encefalopatias espongiformes transmissíveis (EETs) ocorrem em humanos e animais e 

caracterizam-se por serem doenças neurológicas e desenvolver lesões espongiformes no sistema 

nervoso central (SNC).  

Todas as afirmativas estão corretas, exceto: 

a) A encefalopatia espongiforme bovina (BSE) é uma doença neurodegenerativa progressiva de 

bovinos. Os primeiros casos observados em bovinos foram na Inglaterra. Pertence a um grupo 

de doenças denominadas EETs ou doenças priônicas.  

b) A Scrapie (paraplexia enzoótica dos ovinos) é, provavelmente, a doença protótipo das TSEs. 

O agente, um príon, é um polipeptídeo de 27 a 30 kd.  

c) Os bovinos acometidos pela BSE sofrem de degeneração progressiva do SNC e podem 

apresentar alterações do comportamento, da sensibilidade e da locomoção. As lesões causadas 

pelo príon não ficam restritas ao SNC, o agente também causa lesões no coração, pulmão, o 

que causa asfixia. 

d) A BSE se caracteriza pela disseminação na população bovina através da alimentação com 

rações de farinha de carne ou de osso contaminadas pelo príon, o qual é altamente resistente ao 

calor, formaldeído e nucleases. 

e) O período de incubação da BSE é, em média, de 5 (±1,6) anos e após o aparecimento dos 

sinais clínicos a doença evolui, invariavelmente, para a morte entre 3 semanas a 6 meses.  

 

26 - Para uma doença se perpetuar, deve haver uma fonte contínua de organismos da doença. Esta 

fonte pode ser o microrganismo vivo ou um objeto inanimado que fornece ao microrganismo 

condições adequadas para sobreviver e até se multiplicar. 

Com referência a febre aftosa, as afirmativas a seguir estão corretas, exceto uma: 

a) A febre aftosa (FA) é uma doença altamente contagiosa dos mamíferos e causa grandes 

perdas econômicas. Existem sete sorotipos de vírus da FA e a infecção por um sorotipo não 

confere imunidade contra outro sorotipo. 

b) A vacinação sistemática e obrigatória, em áreas definidas pelo MAPA, deve ser realizada em 

bovinos e bubalinos de todas as idades. É proibida a vacinação de caprinos, ovinos e suínos e 

de outras espécies susceptíveis, salvo em situações especiais com aprovação do MAPA. 

c) É proibido o ingresso de animais vacinados contra a FA em zona livre FA sem vacinação. 

d) O ingresso de ovinos, caprinos, suínos e outros animais susceptíveis à FA, oriundos de zona 

livre de febre aftosa com vacinação, fica autorizado em zona livre de FA sem vacinação desde 
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que atenda as condições estabelecidas pelo serviço veterinário oficial, de acordo com as normas 

em vigor. 

e) A FA pode ser nitidamente diferenciada clinicamente de outras doenças vesiculares (doença 

vesicular do suíno, estomatite vesicular e exantema vesicular). O diagnóstico laboratorial de 

qualquer caso suspeito deverá ser realizado o mais breve possível. 

 

27 - Sobre a Brucelose bovina. Analise as afirmativas e marque as afirmativas Verdadeiras com V e 

as Falsas com F. 

(  ) A brucelose é uma zoonose causada pela Brucella abortus, caracterizada por causar 

infertilidade e aborto no final da gestação, afetando principalmente as espécies bovina e bubalina. 

(  ) IN nº 6, de 8 de janeiro de 2004, aprova o Regulamento Técnico do Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT). 

(  ) Uma das medidas sanitárias do PNCEBT aplicadas à população de bovinos e bubalinos é a 

obrigatoriedade da vacinação de todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina, a qual visa baixar 

a prevalência e a incidência desta enfermidade. Aplica-se esta prática em todo Território Nacional, 

exceto em Santa Catarina. 

(  ) Será permitida a utilização da vacina B19 em machos de qualquer idade e em fêmeas com 

idade superior a 8 (oito) meses, desde que previamente autorizado pela Secretaria de Defesa 

Animal. 

(  ) Animais reagentes positivos somente serão afastados da produção leiteira após todos os testes 

sorológicos confirmatórios. 

A sequência das afirmativas é respectivamente:  

a) F, V, F, V, F.  

b) V, V, V, F, F. 

c) F, V, F, V, V.  

d) V, V, F, F, F.  

e) V, V, F, F, V.  

 

28 - A tuberculose causada pelo Mycobacterium bovis é uma zoonose de evolução crônica que 

provoca lesões granulomatosas, afetando principalmente as espécies bovina e bubalina. Assinale a 

afirmativa correta. 
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a) Para o diagnóstico indireto da tuberculose serão utilizadas tuberculinas PPD (Derivado 

Proteico Purificado) bovina e aviária, produzidas e controladas bianualmente (de acordo com 

normas estabelecidas) pela Secretaria de Defesa Animal. 

b) O teste cervical comparativo (TCC) é o teste confirmatório utilizado, exclusivamente em 

animais reagentes aos testes de rotina, visando garantir boa especificidade diagnóstica. 

c) Animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para tuberculose serão marcados a ferro 

candente no lado esquerdo da cara com um P contido num círculo de dezoito centímetros de 

diâmetro. 

d) A mais significativa fonte de infecção para os rebanhos é o bovino e o bubalino infectado e, 

a principal forma de introdução da tuberculose em um rebanho é a aquisição de animais 

infectados.  

e) Animais reagentes positivos para tuberculose deverão chegar ao estabelecimento de abate 

acompanhados apenas do Ofício Informativo (OI) declarando a condição de animal positivo. 

 

29 - Analise as afirmativas e assinale a errada. 

a) Influenza Aviária é uma doença viral sistêmica que acomete aves e mamíferos, inclusive o 

homem, no qual os sintomas respiratórios são graves, podendo levar a morte. Pode ser 

altamente letal para aves domésticas. A influenza aviária em sua forma mais virulenta é 

denominada Influenza Aviária de Alta Patogenicidade.  

b) A leptospirose é uma zoonose de notificação obrigatória de ocorrência mundial, causada por 

bactérias do gênero Leptospira. Trata-se de uma doença infecto-contagiosa que acomete o ser 

humano, animais domésticos e silvestres.  

c) A ineficácia ou inexistência de rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e a coleta de 

lixo inadequada são condições favoráveis à alta endemicidade e a ocorrência de epidemias. 

d) o agente etiológico da raiva é um Lyssavirus. A Raiva é uma antropozoonose comum ao 

homem e aos animais. A transmissão ocorre através da inoculação do vírus presente na saliva 

do animal infectado, em geral por mordida de cães e gatos. 

e) A leishmaniose visceral (LV) ou Calazar é uma doença isquêmica grave e a sua transmissão 

se dá pela picada das fêmeas de carrapatos flebotomíneos infectados pela Leishmania chagasi. 
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30 - A toxoplasmose é uma enfermidade, causada pelo Toxoplasma gondii, que acomete todos os 

vertebrados de sangue quente (mamíferos e aves) (Dubey e Beattie, 1988) e seus hospedeiros 

definitivos são os membros da família dos felídeos. O agente etiológico é  

a) uma bactéria. 

b) um DNA vírus. 

c) um protozoário. 

d) uma micobactéria. 

e) uma rickettsia. 

 

31 - Doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, podendo cursar desde formas leves até 

formas graves com elevada taxa de letalidade. Os sintomas são inicialmente inespecíficos, incluindo 

febre elevada, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar generalizado, náuseas e vômitos. Com a evolução 

da doença, surge o exantema maculopapular, predominantemente nas regiões palmar e plantar. 

Agente etiológico é a Rickettsia rickettsii, espiroqueta da família Ricketisiaceae, bactéria gram-

negativa, parasita intracelular obrigatória. No Brasil, o principal reservatório da Rickettsia rickettsii 

são os carrapatos.  

A descrição se refere a qual doença? 

a) pneumonia por Mycoplasma pneumoniae. 

b) febre maculosa. 

c) malária. 

d) hepatite viral. 

e) febre amarela. 

 

32 - A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença sistêmica grave que acomete humanos e animais. É 

uma zoonose de notificação obrigatória. O agente etiológico é  

a) um vírus. 

b) uma bactéria. 

c) um fungo. 

d) uma hemotoxina. 

e) um protozoário. 
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33 - A Instrução Normativa nº 50, de 24 de setembro de 2013, altera a lista de doenças de notificação 

obrigatória ao serviço veterinário oficial, as quais estão listadas no Anexo desta Instrução Normativa. 

Todas as afirmativas estão corretas, exceto uma: 

a) Doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito: Anemia infecciosa 

equina, Doença de Aujeszky, Encefalopatia espongiforme bovina, Febre aftosa.  

b) Doenças erradicadas ou nunca registradas no País, que requerem notificação imediata de 

caso suspeito ou diagnóstico laboratorial: Influenza aviária, Peste suína africana, Peste bovina, 

Triquinelose. 

c) Doenças que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado: Anaplasmose 

bovina, Diarreia viral bovina, Influenza suína, Leishmaniose. 

d) Doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso confirmado: Brucelose (B. 

bovis), Clamidiose aviária, Gastroenterite suína, Tuberculose. 

e) Ainda sobre Doenças que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado: 

Anemia infecciosa das galinhas, Circovirose, Tétano, Tricomonose.  

 

34 - As seguintes afirmativas fazem parte das Relações Com o Animal e o Meio Ambiente do Código 

de Ética do Médico Veterinário. O médico veterinário deve: 

I - conhecer a legislação de proteção aos animais, de preservação dos recursos naturais e do 

desenvolvimento sustentável, da biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida. 

II - respeitar as necessidades fisiológicas, etológicas e ecológicas dos animais, não atentando 

contra suas funções vitais e impedindo que outros o façam. 

III - evitar agressão ao ambiente por meio de resíduos resultantes da exploração e da indústria 

animal que possam colocar em risco a saúde do animal e do homem. 

IV - usar os animais em práticas de ensino e experimentação científica, somente em casos 

justificáveis, que possam resultar em benefício da qualidade do ensino, da vida do animal e do 

homem, e apenas quando não houver alternativas cientificamente validadas. 

Marque a alternativa: 

a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

b) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

c) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 

d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 
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35 - As seguintes afirmativas fazem parte dos Princípios Fundamentais do Código de Ética do 

Médico Veterinário. Todas estão corretas, exceto uma: 

a) No exercício profissional, usar procedimentos humanitários para evitar sofrimento e dor ao 

animal. Este princípio não se aplica ao estabelecido nos procedimentos para o uso científico de 

animais. 

b) Exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade. 

c) Denunciar às autoridades competentes qualquer forma de agressão aos animais e ao seu 

ambiente. 

d) Empenhar-se para melhorar as condições de saúde animal e humana e os padrões de serviços 

médicos veterinários. 

e) Defender a dignidade profissional, quer seja por remuneração condigna, por respeito à 

legislação vigente ou por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional 

da Medicina Veterinária em relação ao seu aprimoramento científico. 

 

36 - Referente a produtos de uso veterinário. Assinale a afirmativa incorreta: 

a) A Instrução Normativa n° 25, de 08 de novembro de 2012, estabelece os procedimentos para 

comercialização das substâncias sujeitas a controle especial, quando destinadas a uso 

veterinário, e dos produtos de uso veterinário que as contenham. 

b) A Instrução Normativa SDA nº 36, de 7 de junho de 2002, torna obrigatória a venda sob 

prescrição de Médico Veterinário para lista de produtos farmacêuticos de uso veterinário 

(substâncias controladas). 

c) A propaganda de produtos de uso veterinário que contenham substâncias sujeitas a controle 

especial somente é permitida em revistas ou publicações técnico-científicas de circulação 

restrita a médicos veterinários, de acordo com o art. 27 da IN n° 25/2012. 

d) Fica liberado o aviamento de receita veterinária em estabelecimentos de propriedade ou sob 

responsabilidade técnica do prescritor, em conformidade com o art. 29 da IN n° 25/2012. 

e) Fica vedada a distribuição de amostra grátis de produtos de uso veterinário que contenham 

substâncias sujeitas a controle especial, em conformidade com o art. 28 da IN n° 25/2012.  

 

37 - Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) o Bem Estar Animal está intimamente 

ligado com a saúde animal, a saúde e o bem estar das pessoas, e a sustentabilidade dos sitemas 

socioeconômico e ecológico.  
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I - O organismo internacional OIE, ao qual Brasil é signatário, exerce um papel importante nas 

mudanças em prol da melhoria da qualidade de vida dos animais, propondo uma série de padrões 

descritos no Código Sanitário para Animais Terrestres. 

II - Segundo o professor Donald Broom (1986), o ― bem-estar de um indivíduo é seu estado em 

relação às tentativas de adaptar-se ao seu ambiente‖. A lida com animais nas mais difersas áreas 

(práticas de pecuária intensiva, uso de animais para experimentação, uso de animais para lazer, 

entre outros), sofrem regulamentação cada vez mais acirrada, com base em um único princípio: os 

animais são seres sencientes. 

III - A legislação brasileira ainda em 1934, já abordava sobre o bem-estar animal, através do 

Decreto nº 24.645/34, o qual estabelece medidas de proteção animal. A Constituição Federal de 

1988, no seu artigo nº 225, dota o poder público de competência para proteger a fauna e a flora, 

vedando práticas que submetam os animais a crueldade. 

Assinale a sequência que está correta: 

a) afirmativas I e II estão corretas. 

b) as afirmativas I e III estão corretas. 

c) as afirmativas I, II e III estão corretas. 

d) as afirmativas II e III estão corretas. 

e) a afirmativa III está correta. 

 

38 - Na inspeção post mortem, durante a avaliação de carcaças de bovídeos. Identifique e marque a 

afirmativa correta.  

a) Casos de cisticercose por Cysticercus tenuicollis, ascaridíase e teníase permitem o 

aproveitamento do animal, condenando apenas órgãos ou partes afetadas.  

b) Casos de icterícia devem ser condenadas as vísceras e as partes das carcaças que 

apresentarem coloração amarelo intensa ou amarelo-esverdeada. 

c) Casos de brucelose sempre geram condenação total da carcaça.  

d) Casos de tuberculose implicam em rejeição total da carcaça.  

e) Casos de carbúnculo hemático determinam a condenação da carcaça e vísceras, podendo o 

couro, chifres e cascos serem aproveitados.  

 

39 - O Decreto nº 9013, de 29 de março de 2017, dispõe sobre o regulamento da inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal, que disciplina a fiscalização e a inspeção industrial e 
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sanitária de produtos de origem animal, instituídas pela Lei nº 1.28350, e pela Lei nº 7.889/89. As 

afirmativas a seguir estão corretas, exceto: 

a) Da inspeção ante mortem: é proibido o abate de animais que não tenham permanecido em 

descanso, jejum e dieta hídrica, respeitadas as particularidades de cada espécie e as situações 

emergenciais que comprometem o bem-estar animal.  

b) Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC): é o sistema que identifica, avalia 

e controla perigos insignificantes para a inocuidade dos produtos de origem animal; 

c) Boas Práticas de Fabricação (BPF): são condições e procedimentos higiênico-sanitários e 

operacionais sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir 

a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal. 

d) Análise de autocontrole: é a análise efetuada pelo estabelecimento para controle de processo 

e monitoramento da conformidade das matérias-primas, dos ingredientes, dos insumos e dos 

produtos. 

e) Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO): são procedimentos descritos, 

desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vistas a 

estabelecer a forma rotineira pela qual o estabelecimento evita a contaminação direta ou 

cruzada do produto e preserva sua qualidade e integridade, por meio da higiene, antes, durante 

e depois das operações. 

 

40 - Marque V para Verdadeiro e F para Falso.  

Do Âmbito de Atuação conferido pelo Decreto nº 9013/17, a inspeção e a fiscalização de que trata 

este Decreto serão realizadas: 

(  ) nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas destinadas à manipulação ou ao 

processamento de produtos de origem animal. 

(  ) nos estabelecimentos que recebam o pescado e seus derivados para manipulação, distribuição 

ou industrialização. 

(  ) nos estabelecimentos que recebam o leite e seus derivados para beneficiamento ou 

industrialização. 

(  ) nos estabelecimentos que recebam, manipulem, armazenem, conservem, acondicionem ou 

expeçam matérias-primas e produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis, procedentes 

de estabelecimentos registrados ou relacionados. 
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(  ) nos portos, aeroportos, postos de fronteira, aduanas especiais e recintos especiais de despacho 

aduaneiro de exportação. 

A sequência das afirmativas é respectivamente:  

a) F, V, F, V, F.  

b) V, V, V, F, F. 

c) V, V, V, V, V.  

d) F, V, V, F, V.  

e) F, V, F, F, V.  

 


