
1 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP 

MÉDICO VETERINÁRIO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP – MÉDICO VETERINÁRIO. 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Leia o texto e responda as questões 1 a 5 
 
A natureza da fera 
 

Eles são apenas 10.000 entre os 20 milhões de 
cães do país. Não passam de 55 centímetros de altura, 
mas criam pânico nas ruas. “Deve haver umas cinquenta 
mordidas de pit bulls por ano”, estimou à SUPER 
Francisco Araújo, gerente do Controle e Vigilância de 
Fatores Biológicos da Fundação Nacional da Saúde. É 
muito pouco se considerarmos que há mais de 400.000 
acidentes anuais desse tipo. Mesmo assim, os pit bulls 
apavoram, e não é à toa. 

A lista de ataques de cachorros em que as 
vítimas saem retalhadas ou mortas é liderada por essa 
raça impetuosa. Eles são bravos porque foram 
programados para brigar até vencer. “Pit bulls tendem a 
morder sem avisar e não soltam a vítima sozinhos”, disse 
à SUPER a veterinária Ilana Reisner, da Universidade de 
Cornell. 

Mas é provável que a fama de monstro seja tanto 
culpa dos animais quanto de quem os treina para atacar. 
“Cães violentos estão sendo cada vez mais usados como 
armas de fogo. Eles refletem o aumento da violência na 
sociedade”, diz à SUPER Randall Lockwood, pesquisador 
de comportamento animal da Sociedade Humanitária dos 
Estados Unidos. Afinal, os pit bulls, que entraram no Brasil 
só em 1988, não são os únicos violentos. Outro cão feroz, 
o rottweiler, pulou de 17.000 registrados no país em 1996 
para 26.000 em 1998. “Além do mais, pit bulls e rottweilers 
bem-educados não saem mordendo”, diz a veterinária 
paulista Hannelore Fuchs. 

Algozes ou vítimas, o fato é que o constante 
aumento de ataques bestiais contra seres humanos vem 
convencendo muitos países a banir pit bulls e cães 
violentos de seus territórios. Desde 1991, eles já foram 
proibidos na Inglaterra, na França, na Dinamarca, na 
Holanda, na Noruega, na Bélgica, em Porto Rico e em 
várias cidades do Canadá e dos Estados Unidos. 
Chamada a se pronunciar, a ciência comprova que a raça 
é mesmo especial, mas muita coisa só começou a ser 
investigada agora. “Quanto da agressividade é genética 
ainda não sabemos”, diz a veterinária Sharon Crowell, da 
Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. 

 
(Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/a-natureza-da-
fera/) 

 
1) Com base no texto A natureza da fera assinale a 
alternativa CORRETA a respeito do texto:  
a) A maior lista de ataques de cachorros em que as 
vítimas saem retalhadas ou mortas é liderada pela raça 
impetuosa dos Pit bulls. Eles são bravos porque foram 
programados para lutar até vencer. 
b) Foi comprovado que a fama de monstro dos Pit bulls é 
tanto culpa dos animais quanto de quem os treina para 
atacar, são incentivados a atacar sem avisar. 
c) A agressividade dos Pit bulls é de sua genética 
comprovada pela ciência, tornando os vítimas e sendo 
banidos de alguns países. 
d) Nenhuma das alterativas. 
 
2) Marque a alternativa que contenha uma oração sem 
sujeito. 
a) Não passam de 55 centímetros de altura. 

b) Deve haver umas cinquenta mordidas de pit bulls por 
ano. 
c) Mas é provável que a fama de monstro seja tanto culpa 
dos animais quanto de quem os treina para atacar. 
d) O fato é que o constante aumento de ataques bestiais 
contra seres humanos vem convencendo muitos países a 
banir pit bulls e cães violentos de seus territórios. 
 
3) “Eles são bravos porque foram programados para 
brigar até vencer.” Na análise sintática, como é 
denominado o trecho sublinhado? 
a) Adjetivo. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Complemento nominal. 
 
4) Observe a oração sublinhada e classifique-a 
sintaticamente. “Pit bulls tendem a morder sem 
avisar”. 
a) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
b) Oração subordinada adverbial condicional reduzida de 
particípio. 
c) Oração subordinada substantiva apositiva reduzida de 
particípio. 
d) Oração coordenada sindética explicativa. 
 
5) Marque a alternativa que contenha uma oração 
subordinada adjetiva explicativa. 
a) A ciência comprova que a raça é mesmo especial, mas 
muita coisa só começou a ser investigada agora. 
b) Outro cão feroz, o rottweiler, pulou de 17.000 
registrados no país em 1996 para 26.000 em 1998. 
c) Afinal, os pit bulls, que entraram no Brasil só em 1988, 
não são os únicos violentos. 
d) Diz a veterinária Sharon Crowell, da Universidade da 
Geórgia, nos Estados Unidos. 
 
6) Embora contradiga as regras sintáticas, algumas 
gramáticas permitem casos especiais de concordância 
verbal, na qual o verbo concordará com a ideia 
expressa no sujeito, ou seja, uma concordância 
semântica. No período “Um grupo invadiu a loja e 
roubaram todos os produtos”, é possível que o verbo 
apareça na forma plural devido ao fato de que um 
grupo representa mais de uma pessoa. Nesse caso, 
para que a concordância seja possível, ocorre uma 
figura de linguagem conhecida como ____________ de 
número. 
a) Silepse. 
b) Sinestesia. 
c) Assíndeto. 
d) Elipse. 
 
7) Observe a oração: “Eu não gosto de maçã, nem de 
melancia, nem de abacaxi, nem de ameixa”. A figura 
de linguagem que caracteriza o uso repetitivo de 
conjunções é conhecida como: 
a) Polissíndeto. 
b) Anacoluto. 
c) Zeugma. 
d) Elipse. 
 
8) Marque a alternativa na qual a oração sublinhada é 
caracterizada pelo sujeito indeterminado. 
a) Meus amigos aproveitaram bem as férias. Adoram 
viajar pelo mundo. 
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b) Fui à biblioteca hoje de manhã. Deixaram os livros 
todos bagunçados. 
c) Tenho uma grande coleção de DVDs. Há diversos 
gêneros de filmes. 
d) Os alunos não prestaram atenção ao que o professor 
disse. Isso sempre acontece. 
 
9) Marque a alternativa que completa os espaços em 
branco do trecho, de acordo com a norma culta de 
colocação pronominal. 
“Agora que tudo acabou, ____ bem melhor. No 
passado, sempre ____ com os que as pessoas 
pensavam de mim. Agora ____ dessa pressão.” 
a) Me sinto, me preocupei, libertei-me. 
b) Sinto-me, preocupei-me, me libertei. 
c) Sinto-me, me preocupei, me libertei. 
d) Me sinto, preocupei-me, me libertei. 
 
10) Marque a alternativa na qual a partícula SE assume 
a função de pronome apassivador. 
a) Imprimem-se livros diariamente. 
b) Precisa-se de entregadores de pizza. 
c) Vive-se mais mantendo uma alimentação saudável. 
d) Acredita-se na palavra de Deus. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
11) O  Aeroclube do município de Lucélia - SP, foi 
fundado com a finalidade de proporcionar aos 
associados a aprendizagem do exercício da 
aeronáutica em aeroplanos de pequeno e médio porte. 
Sua fundação foi articulada por um grupo de 
pioneiros, tendo como principal colaborador Dr. Luiz 
Ferraz de Mesquita. Ao longo de sua existência o 
aeroclube jamais deixou de funcionar, formando 
pilotos de Lucélia, da região e principalmente de 
vários estados do Brasil. 
Qual a data de fundação do Aeroclube de Lucélia-SP ? 
a) 5 de setembro de 1975. 
b) 1 de janeiro de 1943. 
c) 4 de julho de 1952. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) O Conselho de Segurança é o órgão da ONU 
responsável pela paz e segurança internacionais. Ele é 
formado por 15 membros: cinco permanentes, que 
possuem o direito a veto e dez membros não-
permanentes, eleitos pela Assembleia Geral por dois 
anos. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos 
cincos membros permanentes: 
a) Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. 
b) Venezuela, Reino Unido, Brasil, China e Paraguai. 
c) Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido e 
China. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13)“ Leia a noticia abaixo e complete a lacuna : 
O ______________________ foi aprovado em 
conferência no Marrocos. Representantes de quase 
160 países aprovaram formalmente o Pacto Mundial 
para migração das Nações Unidas na segunda-feira 
(10/12/2018), em Marrakech, no Marrocos. O  Brasil, 
ainda representado pelo ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes, assinou o acordo, mas o 
governo Jair Bolsonaro afirmou que vai se retirar do 
pacto 

(Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018. Redação 
adaptada.) 
 

a) Pacto Mundial para a Migração da ONU 
b) Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos  
c) Pacto Global dos Direitos Econômicos 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) José de Alencar é um dos maiores representantes 
do romantismo no Brasil e um dos principais nomes 
da literatura nacional. O autor ficou marcado por 
investir em uma literatura nacional, menos 
influenciada pelos colonizadores portugueses. Como 
resultado, as obras de Alencar apresentam a cultura 
do povo, a história e as regiões brasileiras com uma 
linguagem inovadora para a época.  Com base nessa 
informação assinale a alternativa que NÃO seja uma 
das obras de José de Alencar. 
a) Iracema. 
b) Senhora. 
c) A cartomante. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Sobre a historia do município de Lucélia - SP 
analise as afirmativas abaixo: 
I- Em 1929, João de Arruda, abrindo uma clareira na 
mata virgem construindo o primeiro rancho, dando 
origem ao patrimônio chamado “Zona da Mata”, ou 
seja, a origem da atual Lucélia - SP, com cerca de dez 
a doze casas. 
II- A cidade de Lucélia - SP, sede do município do 
mesmo nome não surgiu ao acaso, mas de um plano 
urbanístico e econômico idealizado pelo engenheiro 
Luiz Ferraz de Mesquita. Para não arcar sozinho com 
toda a responsabilidade de vendas de lotes, procurou 
associar-se a Max Wirth e à CAIC (Companhia de 
Agricultura, Imigração e Colonização). Em 1939, se 
deu a fundação de Lucélia -SP, no município de 
Martinópolis, 6 Km do distrito de Baliza.. 
III- Lucélia -SP desenvolveu rapidamente em virtude 
econômicas das terras. É curioso observar que até 
1944 as terras de Lucélia-SP pertenciam às comarcas 
de Araçatuba, Guararapes, Martinópolis, Tupã e 
Valparaíso.  
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas II. 
b) Apenas I e II. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

    
16) A administração dos medicamentos em animais 
pode ser de diversas formas de medicamentos e seu 
modos de emprego. Entre eles encontram as injeções 
onde se introduz um líquido dentro dos tecidos, ou na 
veia dos animais, e que se faz comumente com a 
seringa e agulha. Assinale a alternativa CORRETA que 
descreve a injeção hipodérmica ou subcutânea. 
a) É realizada em baixo da pele, sendo um dos modos 
mais usualmente empregado e representa um dos meios 
de escolha, quando se deseja introduzir “remédio” no 
organismo. 
b) É, por exemplo, menos dolorosa e permite a aplicação 
de certos medicamentos que podem ser considerados 
irritantes. Em suínos, é uma via de escolha, pois, se tem 

http://www.un.org/en/sc/
https://g1.globo.com/politica/politico/aloysio-nunes/
https://g1.globo.com/politica/politico/jair-bolsonaro/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018
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uma grande camada de tecido gorduroso dessa espécie 
animal. 
c) Esta via de injeção supera as demais, pela sua rápida 
absorção/aproveitamento e eliminação imediata, 
permitindo ao mesmo tempo usar-se muitos 
medicamentos, que por outras vias não poderiam ser 
utilizados. 
d) O lugar de escolha, no boi, a zona subcaudal, onde o 
tecido flácido e depilado torna fácil a operação; no cavalo, 
no teste com a tuberculina, faz-se na pele da pálpebra 
inferior do olho; no porco na base da orelha e nas aves na 
barbela ou brincos. 
 
17) Na fisiologia da prenhez, o líquido fetal é formado 
pelos líquidos amnióticos e alantoidiano que se 
encontram nas  respectivas bolsas. Analise os itens 
que descrevem sobre a função do líquido fetal. 
I – Protege o feto contra traumatismo e desidratação. 
II – Permite o crescimento do feto e seus movimentos 
prejudicando o útero.  
III – Promove a dilatação da cerviz, vagina e vulva 
durante o parto. 
IV – Aumenta a lubrificação da vagina antes do 
rompimento das bolsas, facilitando a passagem do 
feto.  
V – Exerce papel bactericida e previne aderências. 
Estão corretas as afirmativas. 
a) I – III – V. 
b) II – III – IV. 
c) III – IV – V. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18) A duração da prenhez ocorre em período biológico 
variável. Geralmente, para cada espécie há um período 
médio de gestação que pode apresentar variações de 
acordo com as diversas raças. Analise os itens abaixo 
sobre os fatores que podem influenciar na duração da 
prenhez. 
I – Raça. 
II – Idade da mãe. 
III – Estações do ano. 
IV – Tamanho e número de fetos. 
V – Sexo do feto. 
Estão corretas as afirmativas. 
a) II – IV – V. 
b) I – II – IV. 
c) I – III – IV. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19) Na obstetrícia animal o primeiro cuidado com o 
recém nascido refere-se a respiração. O trato 
respiratório do recém-nascido deve estar livre de 
líquidos fetais. Eventuais eliminações de líquidos 
desta via, por massagem, sobre as narinas, deve ser 
realizada sem tocar a cavidade bucal. Quais dos 
procedimentos são realizados para estimular os 
movimentos respiratórios do recém-nascido?     
Analise os itens abaixo. 
I – Elevando a parte posterior do recém-nascido 
(quando se encontra líquido fetal no trato respiratório). 
II – Não se deve friccionar vigorosamente o dorso com 
um pano limpo ou palha. 
III – Por meio de batidas com a mão aberta sobre as 
paredes torácicas. 
IV – Jatos de água fria. 

V – Respiração natural (movimentos natatórios dos 
membros anteriores) e aplicação de analéptico (por 
exemplo, Lobelina). 
Estão corretas as afirmativas. 
a) II – III – V. 
b) I – III – IV. 
c) I – II – III – V.  
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
20) É uma uma neoplasia maligna, altamente fatal, 
caracterizada pelo desenvolvimento de agregados de 
linfócitos neoplásicos e quase todos os órgãos e por 
uma sintomatologia clínica correspondentemente 
ampla. Em bovinos a doença se apresenta de duas 
maneiras, uma esporádica e relativamente rara e outra 
enzoótica com um índice de morbidade elevado.  
A qual doença o trecho acima refere –se ? 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Colite-X. 
b) Síndrome de metrite-mastite-agalactia. 
c) Leucose bovina. 
d) Glossite necróptica. 
 
21) No método de controle e resistência a parasitária, 
existe uma incidência parasitária com grande variação 
e acomete diferentes raças indianas/zebuínas (Bos 
indicus) e europeias (Bos taurus), sendo os animais 
indianos e cruzados mais tolerantes às infecções 
parasitárias. Contudo, há necessidade de alerta, pois, 
embora a resistência ainda não ocorra em larga escala 
no Brasil, já foi identificada. Assinale a alternativa 
CORRETA que cita os gênero predominantes nos 
registros de resistência a ivermectina e morantel em 
bovinos. 
a) Trichostrongylus sp. e Haemonchus sp. 
b) Cooperia sp. e Trichostrongylus sp. 
c) Haemonchus sp. e Cooperia sp. 
d) T. colubriformis e H. contortus. 
 
22) O parasito tem origem grega, onde designa “ser 
que se alimenta de outro ser” (hospedeiro). Individuo 
que necessita de outro ser para ter abrigo, alimento, 
reproduzir e perpetuar a espécie. Assinale a 
alternativa CORRETA que contém os principais 
parasitos de ruminantes. 
I – Trichuris spp. 
II – Capillaria spp. 
III – Diphyllobothrium spp. 
IV – Moniezia spp. 
V -  Physaloptera spp.  
Estão corretas as afirmativas. 
a) I – II – IV. 
b) I – III – V. 
c) II – IV – V . 
d) II – III – IV. 
 
23) A  suinocultura vem crescendo vigorosamente nas 
ultimas décadas no Brasil. Porém, alguns prejuízos 
para a saúde destes animais são causados pela alta 
prevalência de infecções parasitárias. Assinale a 
alternativa CORRETA em que apresenta os principais 
parasitos de suínos. 
a) Strongyloides ransoni, Ascaris suun e Trichuris suis. 
b) Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris e Giardia 
intestinalis. 
c) Dipylidium caninum, Uncinaria stenocphala e Trichuris 
vulpis. 
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d) Syngamus trachea, Stronggylus vulgaris e Ascaridia 
spp.  
 
24) No conceito de parasitologia. Os 
________________ vivem na superfície ou em 
cavidades do hospedeiro. São aqueles que têm 
contato com a pele dos hospedeiros. Por exemplo, 
artrópodes (ácaros e insetos), como bernes, 
carrapatos, pulgas. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna da frase do trecho acima. 
a) Pentastomídeos. 
b) Endoparasitos. 
c) Protozoários hemoparasitos. 
d) Ectoparasitos. 
 
25) Qual doença afeta principalmente as espécies 
bovina e bubalina, e apresenta como característica a 
infertilidade e o aborto no final da gestação ? Assinale 
a alternativa CORRETA. 
a) Febre aftosa.   
b) Brucelose. 
c) Newcastle. 
d) Doença de Aujeszky. 
 
 
 
 


