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ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
 
 

Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto e resolva as questões de 1 a 7. 
O primeiro projeto apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2019 promete repercutir. De au-
toria do deputado Valdir Cobalchini, a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias 
estaduais. 
— Tem condão puramente arrecadatório, já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas, 
conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro — disse o deputado sobre o uso dos equipamentos. [...] 

Disponível em https://www.nsctotal.com.br. Acesso em 11/02/2019. [adaptado] 

 
1- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “repercutir”, utilizado no texto: 

(A) falhar 
(B) endurecer 
(C) impressionar 
(D) intrigar 
(E) prejudicar 

 
2- No período “já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas”, o “já que” introduz a ideia 

de: 
(A) oposição 
(B) adição 
(C) exclusão 
(D) alternância 
(E) explicação 

 
3- A expressão “já que”, destacada no texto, pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 

(A) na medida em que 
(B) quando 
(C) logo 
(D) portanto 
(E) embora 

 
4- Assinale a alternativa correta:  

(A) móveis – todas as paroxítonas são acentuadas. 
(B) Estáticos – as paroxítonas terminadas em O são acentuadas. 
(C) Arrecadatório – todas as oxítonas são acentuadas. 
(D) Código – as oxítonas terminadas em O são acentuadas. 
(E) Trânsito – todas as proparoxítonas são acentuadas. 

 
5- Assinale a alternativa correta quanto à classificação da classe gramatical das palavras do texto: 

(A) primeiro – preposição 
(B) Tem – advérbio 
(C) puramente – adjetivo 
(D) condão – substantivo 
(E) se – numeral  

 
6- No trecho “...a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias estaduais.”, a vírgula 

está correta, pois é utilizada para: 
(A) enumerar palavras de mesma função sintática. 
(B) omitir um termo. 
(C) separar um aposto. 
(D) separar um vocativo. 
(E) intercalar uma explicação. 

 
7- Assinale a única alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos retirados da notícia: 

(A) promete – presente do indicativo. 
(B) quer – presente do subjuntivo. 
(C) Tem – imperativo afirmativo. 
(D) preconiza – pretérito imperfeito do indicativo. 
(E) disse – pretérito perfeito do indicativo. 

  

https://www.nsctotal.com.br/
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Leia o texto e resolva as questões de 8 a 10. 
O Deputado Estadual Laércio Schuster estará nesta quinta-feira, dia 14, na Secretaria de Estado da Defesa Civil. 
Será recebido pelo Secretário em Exercício, Coronel Losso, e toda a Diretoria. O objetivo é conhecer a atual estru-
tura da Defesa Civil e debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 
Para se ter uma ideia da importância desse tema, somente nas regiões do Médio e Alto Vale do Itajaí existem cinco 
barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux. [...] 
Segundo o deputado, o objetivo é assegurar que todas as barragens do Estado estejam em plena segurança, em 
especial neste momento de consternação e preocupação por parte dos brasileiros, em geral, e dos catarinenses, 
em particular, devido a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. [...] 

Disponível em https://www.timbonet.com.br/laercio-vai-se-reunir-com-diretoria-da-defesa-civil-sobre-barragens.  
Acesso em 13/02/2019. [adaptado] 

 

8- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) ... toda a Diretoria. 
(B) ... conhecer a atual estrutura... 
(C) ...devido a tragédia de Brumadinho... 
(D) ... todas as barragens do Estado... 
(E) ... debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 

 
9- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 
I- Em Santa Catarina, existem somente cinco barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux.  
II- O Deputado Estadual Laércio Schuster é o Secretário em Exercício da Secretaria de Estado da Defesa Civil 

de Santa Catarina. 
III- O objetivo do Deputado Estadual é conhecer a atual estrutura da Defesa Civil e debater a situação das 

barragens da Celesc em Santa Catarina. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta.    
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 
10- A exemplo da palavra ideia, utilizada no texto acima, assinale a alternativa que contenha outra palavra que 

também perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) Heroi 
(B) Herois 
(C) Aneis 
(D) Papeis 
(E) Heroico 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Muitas capitais brasileiras merecem destaque, seja por sua participação na economia do País, seja por sua 

concentração populacional ou pelo seu contexto histórico. Isso posto, considere as características abaixo:   
 

1- A cidade possui um importante acervo histórico e arquitetônico, além de suas belezas naturais que atraem 
vários turistas. 

2- Foi a primeira capital do Brasil e possui belas construções do período colonial. 
3- É uma cidade histórica com importantes marcos arquitetônicos do período áureo da borracha. 
4- A cidade viveu um breve período holandês, mas com grandes contribuições à arquitetura, ao urbanismo e 

ao paisagismo, principalmente no período da administração do Conde Maurício de Nassau. 
5- É uma das cidades mais quentes do País e está situada exatamente no centro da América do Sul.  
 
Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais brasileiras que correspondem às características 
acima: 
(A) Fortaleza, Recife, Belém, Cuiabá e Manaus. 
(B) Maceió, Rio de Janeiro, Rio Branco, Fortaleza e Goiânia. 
(C) Recife, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia e Brasília. 
(D) Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Recife e Cuiabá. 
(E) Salvador, Recife, Manaus, Maceió e Palmas.  
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12- Sobre a história de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Timbó foi fundada pelo imigrante alemão Frederico Donner, em 12 de outubro de 1869. 
II- O ano de 1934 marcou a criação e a instalação do município de Timbó. 
III- Além da influência da cultura germânica, o município de Timbó recebeu forte influência dos imigrantes aus-

tríacos. 
IV- Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Timbó no início do século XIX, mas não se adaptaram e se 

instalaram no sul catarinense. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

 
13- A contornação do município de Timbó se dá por serras formadas em partes pelos contrafortes da Serra do Mar. 

Sobre a Serra do Mar, assinale a alternativa correta:  
(A) A Serra do Mar é um maciço rochoso que se estende desde Pernambuco até o sul de Santa Catarina. 
(B) A Serra do Mar é conhecida como a “Cordilheira Brasileira” devido a sua formação montanhosa prolongada, 

cerca de 1000 km de extensão e altitudes que variam de 1200 a 2200 metros acima do nível do mar. 
(C) Em Santa Catarina, a Serra do Mar recebe o nome Serra dos Órgãos. 
(D) Criado em 2008, pelo governo de Santa Catarina, o Parque Estadual Serra do Mar representa a maior porção 

contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil.  
(E) As maiores altitudes da Serra do Mar ficam no Estado de Santa Catarina. 

 
14- Sobre a história do Brasil, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando período e fato his-

tórico: 
 

Primeira coluna: Períodos 
1- Período Colonial 
2- Período Imperial 
3- Período Republicano 

Segunda Coluna: Fatos históricos 
( ) Abertura dos Portos 
( ) Batalha do Guararapes 
( ) Construção de Brasília 
( ) Assinatura da Lei Áurea 
( ) Regência Trina e Una 
( ) Ciclo da exploração do ouro 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta das colunas: 
(A) 1 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2. 
(B) 1 – 1 – 3 – 2 – 2 – 1.  
(C) 3 – 3 – 3 – 1 – 1 – 2. 
(D) 2 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3. 
(E) 2 – 2 – 3 – 3 – 1 – 1. 

 
15- Os vestígios materiais do passado como objetos pessoais, fósseis, obras artísticas, entre outras coisas, muitas 

vezes são os únicos elementos ou documentos que sobram de quem viveu há séculos ou milênios. O Brasil 
perdeu parte significativa de sua história. Na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes propor-
ções atingiu: 
(A) O Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, no centro de São Paulo. O acidente aconteceu justamente 

no ano em que a instituição comemorava 200 anos de existência. 
(B) O Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Trata-se da instituição científica mais antiga do País e uma 

das mais importantes do mundo. 
(C) A Cinemateca Brasileira, localizada na Zona Sul de São Paulo. Foram destruídos cerca de 731 de seus 44 

mil títulos, entre cinejornais com cenas do noticiário político e curtas-metragens. 
(D) O Museu de Ciências Naturais da PUC, de Minas Gerais. Atualmente ele tinha o maior acervo da história 

natural da América Latina, com 20 milhões de itens. 
(E) O Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo. Foi fundado por Dom João VI, em 1818, e seu 

primeiro acervo surgiu a partir de doações da Família Imperial e de colecionares particulares. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Pela Lei Complementar nº 01, de 22/10/1993, diárias e transporte constituem indenizações ao servidor. Sobre 

as diárias, analise as situações abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do Município, em objeto de serviço, fará jus a 
passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. 

II- Caso o servidor receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 

III- Se o servidor retornar à sede em prazo menor que o previsto, estará dispensado de restituir as diárias rece-
bidas em excesso. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.   
(B) Apenas a afirmativa II está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
17- Sobre a jornada de trabalho nas repartições e órgãos públicos do Município de Timbó, analise as afirmativas 

abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- A jornada de trabalho para todos os servidores públicos de Timbó é de oito horas diárias e quarenta horas 
semanais. 

II- A jornada de trabalho para o serviço administrativo e/ou burocracial é de 35 (trinta e cinco) horas semanais. 
III- A jornada de trabalho para o magistério é de 20 horas aula semanais por turno. 
IV- A jornada de trabalho para o serviço operacional é de 44 horas semanais. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
18- À luz da Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, assinale a alternativa correta: 

(A) A promoção por antiguidade corresponde ao um adicional de 6% (seis por cento), calculados sobre o venci-
mento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, por força do tempo de serviço no cargo. 

(B) Enquanto o servidor estiver respondendo a processo administrativo, interromper-se-á o decurso do                   
interstício para promoção por desempenho e por antiguidade e, no caso de absolvição, contar-se-á em seu 
favor os requisitos para tais promoções, se outros impeditivos não ocorrerem. 

(C) A avaliação de desempenho será realizada semestralmente pelo titular da Secretaria de Administração, por 
meio da ficha de avaliação específica para esse fim. 

(D) A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação, independentemente do prazo de sua validade 
do concurso. 

(E) Os editais de abertura de concurso público deverão reservar às pessoas portadoras de deficiência até 5% 
(cinco por cento) das vagas nele oferecidas, ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso. 

 
19- Sobre a ética no serviço público, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O aprimoramento do discernimento ético do servidor público tem grande papel na melhoria do serviço público 
em nosso país. 

II- O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
III- Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia do servidor público em sua vida privada poderão acrescer 

ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(B) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas a afirmativa III está correta.  
(E) Apenas a afirmativa II está correta.  
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20- Considerando os grupos ocupacionais do quadro geral de provimento efetivo do poder executivo, previstos pela 
Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 
Primeira coluna: Grupos ocupacionais 
1- Profissional 
2- Semiprofissional 
3- Administrativo 
4- Serviços gerais 

Segunda coluna: Descrições dos grupos ocupacionais 
( ) reúne os cargos cujas tarefas requerem o conhecimento 

prático do trabalho, limitados a uma rotina e predominân-
cia do esforço físico. 

( ) compreende os cargos que exigem conhecimentos de 
nível médio ou curso específico, cujas tarefas se carac-
terizam por certa complexidade e pouco esforço físico. 

( ) abrange os cargos cujas tarefas requerem elevado grau 
de atividade mental, exigidoras de conhecimentos teóri-
cos e práticos de nível acadêmico. 

( ) congrega os cargos ligados à preparação, transferência, 
sistematização e preservação de papéis e outras ativida-
des relacionadas ao âmbito administrativo e                          
organizacional. 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta: 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 3 – 2 – 1 – 4. 
(C) 3 – 4 – 2 – 1. 
(D) 2 – 3 – 4 – 1. 
(E) 4 – 2 – 1 – 3. 

 
21- Assinale a alternativa que identifica corretamente o conjunto de cargos reunidos em segmentos distintos, de 

acordo com a área de atuação e habilitação profissional: 
(A) Cargo. 
(B) Enquadramento. 
(C) Categoria Funcional. 
(D) Promoção funcional. 
(E) Remuneração. 

 
22- Leia as características abaixo: 

 

1- Capacidade de se colocar no lugar do outro. 
2- Capacidade de compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma 

como outra pessoa toma as decisões. 
3- Sentimento indispensável para melhorar a qualidade da comunicação e do relacionamento entre as pessoas. 
4- Capacidade psicológica de compreender pensamentos e emoções, procurando experimentar, de maneira 

objetiva e racional, os sentimentos dos outros indivíduos. 
 

As características acima se referem à: 
(A) Autoconsciência. 
(B) Empatia. 
(C) Disposição. 
(D) Resiliência. 
(E) Cortesia. 

 
23- A esporotricose é uma doença zoonótica e cosmopolita. É causada por um fungo dimórfico e saprófito ambiental. 

A infecção ocorre após a inoculação dos microrganismos no tecido por meio de feridas perfurantes ou lesões de 
pele. Qual o agente causador da esporotricose? 
(A) Sporothrix neoformans. 
(B) Cryptococcus tularensis. 
(C) Cryptococcus schenckii. 
(D) Sporothrix schenckii. 
(E) Cryptococcus neoformans. 

 
24- O avanço da Medicina Veterinária tem auxiliado em muito a sobrevida dos animais. Prática comum em várias 

regiões do mundo é a transfusão sanguínea, um avanço que possibilitou o tratamento de alguns tipos de ane-
mias. Assinale a alternativa que apresenta apenas grupos sanguíneos dos cães: 
(A) DEA 1.1 e DEA 1.2 
(B) CEA 2.0 e CEA 2.1 
(C) AB e A 
(D) AB e O 
(E) DEA K9.1 e DEA K9.2 
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25- O vírus da cinomose causa doença predominantemente em carnívoros terrestres. Apesar de ser uma doença 
cosmopolita, a vacinação de cães auxilia muito na prevenção da doença. Uma das maneiras dessa diagnosticar 
a doença é a identificação de uma inclusão citoplasmática no exame sanguíneo. Qual o nome dessa inclusão? 
(A) Corpúsculo de Howell Jolly. 
(B) Corpúsculo de Negri. 
(C) Corpúsculo de Barr. 
(D) Corpúsculo de Lentz. 
(E) Corpúsculo de Heinz. 

 
26- A associação de antimicrobianos deve refletir o conhecimento do médico veterinário, e não a prática condenável 

de se tentar atingir o agente etiológico ao acaso. Portanto, sempre que possível, deve-se evitar a associação de 
antimicrobianos, porém, em algumas situações é necessária. Sabendo disso, qual interação a seguir promove 
o efeito sinérgico da ação, durante a associação de antimicrobianos? 
(A) Aminoglicosídeos + Tetraciclinas. 
(B) Quinolona + Cloranfenicol. 
(C) Macrolídeos + Tetraciclinas. 
(D) Cefalosporinas + Cloranfenicol. 
(E) Penicilinas + Macrolídeos. 

 
27- A rotina cirúrgica é comum em todas as clínicas e hospitais veterinários do mundo. Atualmente existe uma 

infinidade de tipos de fios de sutura para diversos tipos de procedimentos. Considerando-se os fios de sutura 
em absorvíveis e não absorvíveis, associe a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 
Primeira coluna: 
(1) Absorvível  
(2) Não Absorvível  
 

Segunda coluna: 
( ) Poliamida 
( ) Categute 
( ) Ácido Poliglicólico 
( ) Seda 
( ) Poliglactina 
( ) Poliéster 
( ) Poliglecaprone 
( ) Algodão 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2. 
(B) 2 – 1 – 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 
(C) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 
(D) 2 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 1. 
(E) 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 

 
28- De acordo com o Decreto de Nº 9.013, de 29 de março de 2017, é correto afirmar sobre o abate dos animais: 

(A) É obrigatório 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) Nenhum animal pode ser abatido sem autorização do SIF. 
(C) É proibido o abate de suídeos castrados. 
(D) Poderá ser permitido o abate de suídeos castrados por meio de métodos cirúrgicos, desde que seja aprovado 

pela Secretaria de Agricultura do Município. 
(E) Todo animal pode ser abatido sem autorização do SIF. 

 
29- As ações de vigilância e controle de roedores devem ser executadas de forma temporária ou permanente, em 

área determinada (área-alvo), a fim de reduzir ou eliminar o risco iminente de transmissão de doenças (ou a 
própria doença), em particular, ______________, devido às suas elevadas taxas de casos graves e letalidade. 
Essas ações devem ocorrer de forma programada, coordenada, em situações específicas, segundo critérios 
epidemiológicos, visando manter a população de roedor alvo sob determinadas restrições para sua diminuição, 
sua contenção e/ou seu equilíbrio, propiciando a eliminação (quando possível) ou a redução efetiva do risco de 
transmissão de doenças para os seres humanos. Além disso, essas ações devem ter como base a transversal-
idade das atividades e o diagnóstico da região, do município ou da área a ser trabalhada, quanto à ocorrência 
das espécies existentes, à incidência de doenças transmitidas e ____________________________________ 
(A) as micoses – às condições de saúde da população. 
(B) as verminoses – à cultura da comunidade. 
(C) a leptospirose - às condições socioeconômicas e sanitárias do local. 
(D) a raiva – à estrutura física e familiar.  
(E) a toxoplasmose – à atuação do Conselho de Saúde. 
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30- O sistema circulatório dos mamíferos é responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes para todo o corpo 
animal. Sabendo disso, qual o caminho do sangue a partir do ventrículo Esquerdo? 
(A) Artéria Aorta, Corpo, Veia Cava, Átrio Direito, Ventrículo Direito, Artéria Pulmonar, Pulmões, Veia Pulmonar, 

Átrio Esquerdo, Ventrículo Esquerdo. 
(B) Artéria Pulmonar, Pulmões, Veia Pulmonar, Átrio Direito, Ventrículo Direito, Artéria Aorta, Corpo, Veia Cava, 

Átrio Esquerdo, Ventrículo Esquerdo. 
(C) Ventrículo Direito, Átrio Direito, Artéria Pulmonar, Átrio Esquerdo, Veia Pulmonar, Pulmões, Artéria Aorta, 

Corpo, Veia Cava, Ventrículo Esquerdo. 
(D) Átrio Esquerdo, Veia Pulmonar, Pulmões, Artéria Pulmonar, Ventrículo Direito, Átrio Direito, Veia Cava, 

Corpo, Artéria Aorta, Ventrículo Esquerdo. 
(E) Artéria Aorta, Corpo, Veia Cava, Átrio Esquerdo, Ventrículo Direito, Artéria Pulmonar, Pulmões, Veia Pul-

monar, Átrio Direito, Ventrículo Esquerdo. 
 
31- Gestação é o período compreendido entre a fecundação e o parto. O tempo de gestação dos suínos domésticos 

dura, em média: 
(A) 58 a 68 dias. 
(B) 125 a 130 dias. 
(C) 115 a 120 dias. 
(D) 165 a 172 dias. 
(E) 240 a 245 dias. 

 
32- A China vem enfrentando uma epidemia de Peste Suína Africana nos últimos meses, que já levou ao abate mais 

de 900 mil porcos. A peste suína africana é uma doença viral que pode dizimar plantéis de suínos, sendo alta-
mente infecciosa, o que exige a eutanásia dos animais, conforme determina a Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), causando significativas consequências socioeconômicas. A respeito da Peste Suína Africana, 
analise as afirmativas a seguir e identifique as corretas: 

 
I- É causada por vírus de DNA, da família Asfarviridae. 
II- É uma zoonose de notificação obrigatória. 
III- O período de incubação do vírus varia de 5 a 21 dias. 
IV- Febre alta, hemorragia em nariz, orelhas, patas e abdômen, sangramento no reto, perda de apetite e pro-

blemas respiratórios são sinais clínicos observados nos animais. 
V- Não existe vacina, nem tratamento para a doença. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
33- O Toxoplasma gondii é um dos parasitas mais prevalentes dentre os que infectam vertebrados de sangue 

quente. Somente os gatos são os hospedeiros definitivos que excretam oocistos. Analise as afirmativas a seguir 
e identifique a(s) correta(s): 

 
I- O esporozoíto se desenvolve em oocisto após 1 a 5 dias de exposição ao oxigênio e em condições ambien-

tais apropriadas de temperatura e umidade. 
II- Os bradizoítos se disseminam no sangue ou linfa durante a infecção ativa e se replicam rapidamente no 

interior da célula. 
III- Os taquizoítos são o estágio de divisão lenta, persistentes no tecido, que se formam nos tecidos extraintes-

tinais do hospedeiro infectado. 
IV- A infecção de vertebrados de sangue quente pode ocorrer após a ingestão de qualquer um dos três estágios 

de vida do organismo ou por via transplacentária. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretos. 
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34- As dermatopatias são muito comuns na rotina clínica médica veterinária em todo o mundo. Entre as diversas 
doenças de pele, a escabiose canina apresenta grande importância, uma vez que tem caráter zoonótico. A 
respeito da escabiose canina, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, 
e, F, se for falsa: 

 
( ) É causada pelo Demodex scabiei. 
( ) Prurido intenso não sazonal é um sinal clínico muito comum da escabiose canina. 
( ) O reflexo otopodal é altamente sugestivo de escabiose canina. 
( ) Apenas raspados profundos de pele são utilizados para detecção do ácaro. 
( ) Também é conhecida como Sarna Sarcóptica. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – F – V – V – F. 
(B) V – V – F – V – F. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) V – F – V – F – V. 
(E) F – V – F – V – V. 

 
35- Os antimicrobianos surgiram com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928. Atualmente uma 

grande diversidade de antimicrobianos está disponível. Porém, com o uso indiscriminado dessas drogas, a re-
sistência bacteriana vem se tornado muito comum, sendo necessário conhecer bem os medicamentos utilizados 
para escolher a melhor terapia e evitar que a resistência ocorra. Os antimicrobianos podem ser divididos em 
diversas classes. Considerando-se as classes dos antimicrobianos, associe a segunda coluna de acordo com a 
primeira:  

 
Primeira coluna:   Segunda coluna: 
(1) Sulfas  ( ) Enrofloxacino, Marbofloxacino. 
(2) Quinolonas  ( ) Gentamicina, Neomicina. 
(3) Beta-lactâmicos  ( ) Doxiciclina. 
(4) Aminoglicosídeos  ( ) Sulfametoxazol, sulfadiazina. 
(5) Tetraciclinas  ( ) Amoxicilina, Cefalexina. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) 4 – 2 – 5 – 1 – 3. 
(B) 2 – 4 – 5 – 1 – 3. 
(C) 3 – 4 – 5 – 2 – 1. 
(D) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
(E) 5 – 2 – 3 – 1 – 4. 

 
36- A bovinocultura extensiva pode enfrentar alguns desafios se houver escassez de alimentos para os animais, 

sendo a intoxicação por plantas tóxicas um deles. Uma planta encontrada em regiões tropicais e temperadas 
em diversos países, sendo bem difundida no Brasil, é capaz de causar Hematúria Enzoótica Bovina através de 
sua ingestão crônica. Que planta pode estar associada a esse quadro? 
(A) Palicourea marcgravii. 
(B) Brachiaria decumbens. 
(C) Spartium junceum. 
(D) Tetrapterys multiglandulosa. 
(E) Pteridium aquilinum. 

 
37- Com base no Código de Ética do Médico Veterinário, assinale a alternativa correta: 

(A) É direito do médico veterinário escolher livremente seus pacientes ou clientes, mesmo nos casos de 
emergência ou de perigo imediato para a vida do animal ou do homem. 

(B) É direito do médico veterinário anunciar-se especialista sem que tenha o título devidamente registrado no 
Sistema CFMV/CRMVs. 

(C) É vedado ao médico veterinário deixar de elaborar prontuário e/ou relatório médico. 
(D) É direito do médico veterinário indicar estabelecimento para compra e/ou manipulação do medicamento 

prescrito. 
(E) É direito do médico veterinário assinar contratos de prestação de responsabilidade técnica com finalidade 

específica de regularizar formalmente a empresa obrigada a registro. 
  



 

Prefeitura Municipal de Timbó – Concurso Público – Edital 001/2018                                                                                               Página 10 de 11 
 

38- O conceito de Saúde Única surgiu para traduzir a união indissociável entre a Saúde Animal, Humana e Ambien-
tal. O termo trata da integração entre a saúde humana, a saúde animal, o ambiente e a adoção de políticas 
públicas efetivas para prevenção e controle de enfermidades. Zoonoses são doenças ou infecções naturalmente 
transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. Assinale a alternativa que apresenta apenas            
zoonoses. 
(A) Toxoplasmose, Pancreatite, Raiva. 
(B) Tuberculose, Raiva, Cinomose. 
(C) Leishmaniose, Dermatofitose, Mormo. 
(D) Dirofilariose, Peritonite infecciosa, Salmonelose. 
(E) Febre Aftosa, Toxocaríase, Amiloidose. 

 
39- Os médicos veterinários no exercício da profissão, independentemente do cargo ou função que desempenham, 

estão sujeitos e devem conhecer as normas do código de ética. A infração a qualquer norma pode gerar penal-
idades. Considerando-se o Código de Ética do Médico Veterinário, analise as afirmativas abaixo e identifique as 
corretas: 

 
I- As infrações levíssimas culminarão com a aplicação da pena de censura confidencial. 
II- As infrações leves culminarão com a aplicação da pena de advertência confidencial. 
III- As infrações graves culminarão com a aplicação da pena de censura pública. 
IV- As infrações sérias culminarão com a aplicação da pena de suspensão do exercício profissional por até 90 

dias. 
V- As infrações gravíssimas culminarão com a aplicação da pena de cassação do exercício profissional. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
(E) Apenas a afirmativas V está correta. 

 
40- De acordo com o Decreto Nº 9.013, de 29 de março de 2017, o capítulo IV classifica os estabelecimentos de 

leite e derivados em: 
 

1- Granja Leiteira. 
2- Posto de Refrigeração. 
3- Usina de Beneficiamento. 
4- Fábrica de Laticínios. 
5- Queijaria. 
 
De acordo com esse decreto, qual o entendimento de Posto de Refrigeração? 
(A) Entende-se por posto de refrigeração o estabelecimento intermediário entre as propriedades rurais e as 

usinas de beneficiamento ou fábricas de laticínios destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso 
ou volume, à filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à expedição de leite cru, facultando-se a 
estocagem temporária do leite até sua expedição. 

(B) Entende-se por posto de refrigeração o estabelecimento nas propriedades rurais ou nas usinas de benefi-
ciamento ou fábricas de laticínios destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso ou volume, à 
filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à expedição de leite cru, facultando-se a estocagem tempo-
rária do leite até sua expedição. 

(C) Entende-se por posto de refrigeração o estabelecimento intermediário nas propriedades rurais, ou nas usi-
nas de beneficiamento ou fábricas de laticínios destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso ou 
volume, à filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à expedição de leite pasteurizado, facultando-se 
a estocagem temporária do leite até sua expedição. 

(D) Entende-se por posto de refrigeração o estabelecimento intermediário entre as propriedades rurais e as 
usinas de beneficiamento ou fábricas de laticínios destinado à pasteurização, à classificação, à mensuração 
de peso ou volume, à filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à expedição de leite. 

(E) Entende-se por posto de refrigeração o estabelecimento nas usinas de beneficiamento ou fábricas de laticí-
nios destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso ou volume, à filtração, à refrigeração, ao acon-
dicionamento e à expedição de leite cru, facultando-se a estocagem temporária do leite até sua expedição. 
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia 25 de 
fevereiro de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal 
de Timbó – Concurso Público - Edital N. 001/2018.  
 

 
 

Timbó, 24 de fevereiro de 2019. 
 


