
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

PROCESSO SELETIVO 01/2017  

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

CARGO:  MÉDICO VETERINÁRIO  

 

 

CANDIDATO: ________________________________________  

 

 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 

 Comunicar-se com outros candidatos.  

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  

 Sair com material referente à prova.  

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 

errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 

(uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 

delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz 

parte das normas para transparência na fiscalização do PROCESSO SELETIVO.  

11. A duração da prova será de 2h30min. 





 

 
01. “O progresso exigiu trabalho árduo. 

Consequentemente, valores novos se 

solidificaram com o processo.” Escolha a 

opção que poderá substituir o advérbio. 

 
a) Contudo. 
b) Não obstante. 
c) Todavia. 
d) Logo. 

 
02. Assinale a alternativa correta quanto à 
posição do pronome. 
 
a) Não importo-me com tais truques. 
b) Me veio divagar sobre importunos. 
c) Alguém nos pode informar o ocorrido. 
d) Em tratando-se de amor, existe a 

diversidade. 
 
03. “Em muitos ambientes, especialmente 
acadêmicos, era considerado de bom tom e 
moderno desdenhar todos os ideais da 
sociedade, mesmo aqueles dos grandes 
pensadores liberais dos séculos anteriores.” 
Pode-se reestruturar o contexto acima, sem 
perda de sentido, conforme alternativa: 
 
a) Em diferentes espaços, 
particularmente acadêmicos, era 
considerado comportamento transgressor, 
ou de vanguarda, depreciar o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
mesmo quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
precedentes. 
b) Em diferentes espaços, 
particularmente acadêmicos, era 
considerado comportamento transgressor, 
ou de vanguarda, depreciar o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
menos quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
subsequentes. 
c) Em diferentes espaços, 
particularmente acadêmicos, era 
considerado comportamento obsoleto, ou de 
retrocesso, depreciar o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
mesmo quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
precedentes. 
d) Em diferentes espaços, 
particularmente acadêmicos, era 
considerado comportamento transgressor, 

ou de vanguarda, enaltecer o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
mesmo quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
precedentes. 
 
04. “Não desobedeço a meus professores.” 
Considera-se o mesmo tipo de complemento 
ou objeto, o contido na frase: 
 
a) Maria cata papéis e latas todos os dias. 
b) Enviei-lhe uma carta. 
c) Abriu os braços. 
d) O professor cultiva o conhecimento. 

 
05. “Suponho que você foi à casa de Aurora 
hoje.” 
 
Considerando o elemento em destaque, 
pode-se classificar a oração como: 
 

a) Oração coordenada hipotética. 
b) Oração subordinada adjetiva. 
c) Oração subordinada substantiva. 
d) Oração subordinada apositiva. 
 
06. A área do triângulo retângulo ABC 
abaixo pode ser expressa da seguinte 
forma: 

 
 
a) 𝐴 = (𝑥 ∗ 𝑏1) + ℎ 

b) 𝐴2 = 𝐵2 + 𝐶² 

c) 𝐴 =
(𝑏2∗ℎ)

2
 

d) 𝐴 =
(𝑏1∗ℎ)

2
 

 
07. Sob regime de capitalização composta à 
taxa mensal de 2%, Pedro fez uma 
aplicação em dinheiro no valor de R$ 
94.000,00. Depois de 10 meses, Pedro 
resgatará o valor aplicado mais seus 
rendimentos e passará 5% do valor total 
resgatado para a conta de sua irmã. Pode-
se afirmar que a irmã de Pedro receberá 
após os 10 meses, aproximadamente,o 
valor de: 
 
a) R$ 5.729,27 
b) R$ 5.225,30  



 

 
a) R$ 6.729,27 
c) R$ 7.530,24 

 
08. Segundo informação veiculada na 
página da cidade 
(www.aguasdechapeco.sc.gov.br), no 
município de Águas de Chapecó/SC está 
construída uma importante usina hidrelétrica 
com potência instalada de 855 MW, o 
equivalente a 25% do consumo de energia 
do estado de Santa Catarina. Julgue as 
alternativas abaixo e assinale a que indica 
corretamente sua nomenclatura: 
 
a) Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó; 
b) Usina Hidrelétrica Foz do Uruguai; 
c)   Usina Hidrelétrica Águas de 

Chapecó; 
d) Central Hidrelétrica Santa Luzia; 
 
09. O Índice de Desenvolvimento Municipal 
Sustentável (IDMS) é uma ferramenta para 
a aplicação do conceito de desenvolvimento 
municipal sustentável construído a partir de 
uma série de indicadores considerados 
fundamentais para diagnosticar o grau de 
desenvolvimento de um território. Esse 
índice, ao avaliar o desenvolvimento, 
configura-se como uma ferramenta de apoio 
à gestão capaz de evidenciar as prioridades 
municipais e regionais e situar as 
municipalidades em relação a um cenário 
futuro desejável. A sustentabilidade é 
entendida como o desenvolvimento 
equilibrado das dimensões social, cultural, 
ambiental, econômica e político-institucional. 
De posse dos citados conceitos e 
considerando as informações constantes no 
site do município 
(www.aguasdechapeco.sc.gov.br), julgue as 
alternativas abaixo e indique a certa: 
 
a) O índice geral de desenvolvimento 
sustentável do município é de 0,482; 
b) O índice municipal de 
desenvolvimento sociocultural é de 0,385; 
c) O índice municipal de 
desenvolvimento ambiental é de 0,239; 
d) O índice municipal de 
desenvolvimento político institucional é de 
0,721; 

 
10. Segundo previsão expressa contida no 
caput do art. 18 da Lei Orgânica do 
Município de Águas de Chapecó/SC, a 
administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos poderes do 
Município, obedece a alguns princípios. 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a 
que indica corretamente quais são esses 
princípios: 
 
a) Legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade; 
b) Legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; 
c) Legalidade, probidade, publicidade e 
eficiência; 
d) Impessoalidade, publicidade, 
proporcionalidade e isonomia;  
 
11. De acordo com a dicção do artigo 3º da 
Lei Orgânica do Município de Águas de 
Chapecó (Lei 001/1990), julgue as 
assertivas abaixo: 
 
Art. 3º - São Objetivos fundamentais dos 
cidadãos deste Município e de seus 
representantes: 
 
I. assegurar a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária; 
II. garantir o desenvolvimento local 
e regional; 
III. contribuir para o 
desenvolvimento estadual e nacional; 
IV. erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais na área urbana e na área rural; 
V. promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade, credo religioso e quaisquer outras 
formas de discriminação 
 
Nesse caso, está(ão) correta(s): 
 
a) Apenas as afirmativas I e II; 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV; 
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V ; 
d) Todas as afirmativas; 
 
12. Segundo preceitua o art. 9.º, da Lei 
Orgânica Municipal, o Município poderá 
dividir-se, para fins exclusivamente 
administrativos em: 

 
a) Bairros, distritos e vilas; 
b) Apenas em bairros e vilas; 
c) Bairros, distritos, vilas e linhas; 
d) Bairros, distritos e linhas; 
 

http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br/
http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br/


 

 
13. A respeito da Tristeza Parasitária 
Bovina: 
 
a) Correspondem duas enfermidades 
transmitidas através do repasto sanguíneo 
do vetor Dermacentornitens. 
b) As larvas do carrapato inoculam, no 
hospedeiro, esporozoítos de Babesia spp. 
presentes na saliva. 
c) As raças zebuínas e taurinas são 
igualitariamente suscetíveis à Anaplasmose 
e infestação pelo carrapato vetor. 
d) A patogenia da Babesiose por B. 
bovisse resume à multiplicação dos 
protozoários nos leucócitos dos vasos 
sanguíneos periféricos. 
 
14. Segundo lista nacional de doenças de 
notificação compulsória, são enfermidades 
de notificação imediata em caso suspeito ou 
confirmado: 
 
a) Difteria e Influenza Humana. 
b) Hantavirose e Doença de Chagas Aguda. 
c) Botulismo e Cólera. 
d) Febre Amarela e Tétano Neonatal. 
 

15. De acordo com os nove critérios de Hill, 
trabalho clássico para estabelecer 
causalidade na gênese das doenças, um 
dos pontos é a observação se a causa 
precede o efeito, ou seja, se a exposição ao 
fator de risco antecede o aparecimento da 
doença e é compatível com o respectivo 
período de incubação, sendo assim 
classificado: 
 
a) Analogia. 
b) Efeito dose-resposta. 
c) Consistência de associação. 
d) Sequência cronológica. 

 
16. O Regulamento de Inspeção Industrial 
de Produtos de Origem Animal estabelece 
condições mínimas que um estabelecimento 
de carnes e derivados deve satisfazer em 
termos de funcionamento, dentre elas: 
 
a) Ser construído em centro de terreno, 
afastado dos limites das vias públicas, 
preferencialmente, em cinco metros. 
b) Possuir, da sala de matança de 
bovinos, incluindo sangria, à linha do mata-
breve, cinco metros de pé-direito. 
c) Localizar os currais de recebimento 
de animais o mais próximo possível dos 

locais destinados ao abate e manipulação 
do produto final. 
d) Dispor de instalações de vapor e 
água somente nas dependências de 
maiores pontos críticos. 

 
17. Segundo Portaria do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, dos pontos 
de controle e pontos de controle críticos de 
um estabelecimento de abate de bovinos, 
podemos citar: 
 
a) O banho de aspersão deve possuir 
pressão mínima de 2atm e concentração 
mínima de cloro livre de 4ppm. 
b) Na sangria deve haver limpeza e 
sanitização da faca em água a 82°C entre 
as incisões, tendo o processo um tempo 
mínimo de 3 minutos. 
c) Na fase preparatória à inspeção deve 
haver amarrilho do terço inicial do esôfago e 
da junção esôfago-cárdia. 
d) Durante o resfriamento das carcaças, 
na profundidade muscular, a temperatura 
deve ser inferior ou igual a 5°C dentro de 24 
horas. 
 

18. Dentre os alimentos destinados à dieta 
de suínoscitados a seguir, aquele que 
possui, em média, maior teor de proteína 
bruta com base de cálculo no estudo da 
matéria natural, é: 
 
a) Milho comum. 
b) Farelo de algodão. 
c) Farelo de girassol. 
d) Farelo de soja. 
 

19. O sulfato de vincristina é um fármaco 
antineoplásico alcaloide oriundo da vinca, 
com efeito inibidor mitótico. Assinale a 
alternativa incorreta no que tange suas 
indicações, contraindicações, efeitos 
adversos, interações e incompatibilidades 
para pequenos animais: 
 
a) Possui indicação de uso intravenoso, 
pois gera severa irritação quando 
extravasada no meio perivascular. 
b) Interage com fármacos ototóxicos, 
aumentando o efeito prejudicial. 
c) Não se deve utilizar em cães das 
raças de pastoreio, assim como animais 
hepatopatas. 



 

 
d) Pode causar mielossupressão, 
inibição da agregação plaquetária e 
constipação. 
 
20. Sobre os microrganismos psicrotrófilos, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) São de alta importância como 
agentes deterioradores de alimentos, como 
Pseudomonase Lactobacillus. 
b) Ocorrem mais em ambientes 
marinhos e em locais que a temperatura 
permanece constantemente reduzida. 
c) A faixa ótima de temperatura de 
crescimento é de 30 a 45°C. 
d) Crescem a uma temperatura ótima 
de 15°C. 
 

21. A respeito da Leucose Enzoótica Bovina, 
enfermidade viral presente em certos 
rebanhos, assinale a alternativa correta: 
 
a) A forma benigna é caracterizada pelo 

surgimento de linfossarcomas em linfonodos 
e diversos órgãos. 
b) O agente etiológico é um vírus da 

Família Retroviridae, muito resistente a 
solventes, detergentes lipídicos e 
aquecimento. 
c) A transmissão vertical pode ocorrer 

através do uso de agulhas ou seringas 
reutilizadas entre animais infectados e 
susceptíveis. 
d) A forma mais frequente da doença se 

apresenta como aumento geral do número 
de linfócitos sanguíneos. 

 
22. Durante o processo de inspeção 
sanitária em carcaças bovinas, a presença 
de um ou mais cistos de Cysticercusbovis 
em incisões praticadas em várias partes da 
musculatura e numa área correspondente, 
aproximadamente, à palma da mão, 
caracteriza um determinado julgamento 
sanitário e conclui-se por: 
 
a) Realizar rejeição parcial da carcaça. 
b) Condenar a carcaça. 
c) Remover e condenar todas as partes 

com cistos. 
d) Destinar a carcaça à esterilização pelo 

calor. 
 
23. Com base em Instrução Normativa 
vigente do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, a respeito da 

comercialização de substâncias sujeitas a 
controle especial, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Psicotrópica é uma substância que 
pode determinar dependência física ou 
psíquica. 

b) As notificações de receita veterinária 
devem ser impressas na forma de talão, e 
emitidas em duas vias para cada 
substância. 

c) Os estabelecimentos que 
comercializam essas substâncias 
dispensam o uso do livro de registro para 
fiscalização, quando esta é realizada por 
autoridade municipal. 

d) O uso de compartimento trancado à 
chave para as substâncias de controle 
especial é dispensado em 
estabelecimentos veterinários de 
atendimento clínico. 

 
24. De extrema necessidade para um 
estabelecimento elaborador de alimentos 
industrializados, um dos documentos 
exigidos por autoridades sanitárias deve ser 
uma avaliação e fonte de informação sobre 
as condições ambientais, instalações e 
saneamento, equipamentos e utensílios, 
recursos humanos, controle de saúde de 
funcionários, tecnologia empregada, 
controle de qualidade, garantia de 
qualidade, armazenamento, desinfecção, 
transporte, comercialização e informação ao 
consumidor do produto final, o qual 
denomina-se: 
 
a) Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle. 
b) Procedimentos Operacionais 
Padronizados. 
c) Boas Práticas de Fabricação. 
d) Procedimentos Padrão de Higiene 
Operacional. 
 
25. Doença infectocontagiosa de equídeos, 
de caráter crônico, causada pela bactéria 
Burkholderiamallei, zoonose de alta 
letalidade e incurável, que requer o sacrifício 
de animais doentes: 
 

a) Anemia Infecciosa Equina. 
b) Mormo. 
c) Febre do Oeste do Nilo. 
d) Carbúnculo Hemático. 


