
MÉDICO - VETERINÁRIO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do Cartão de Respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 

retornar, será eliminado. 
3 -	 Os	3	(três)	últimos	candidatos	a	terminar	a	prova	deverão	permanecer	na	sala	

até	que	todos	tenham	finalizado	suas	provas	e	somente	poderão	sair	juntos	
do	recinto,	após	aposição	em	ata	de	suas	respectivas	assinaturas.	

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) 
e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu 
Cartão de Respostas	 será	 disponibilizada	 na	 página	 do	 concurso	 em	
http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira	 atentamente	 se	 este	 Caderno	 de	 Questões	 (Provas),	 que	 contém	

60 (sessenta) questões objetivas, está completo.
2 -	 Cada	 questão	 da	 Prova	 Objetiva	 conterá	 5 (cinco) opções e somente uma 

correta.
3 -	 Confira	 se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 

de respostas,	 estão	 corretos.	 Se	 notar	 qualquer	 divergência,	 notifique	
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 -	 Confira	atentamente	se	o	cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de	 questões	 é	 o	mesmo	 do	 que	 consta	 em	 seu cartão de respostas e na 
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para 
sentar.	Se	notar	qualquer	divergência,	notifique	imediatamente	ao	Fiscal	de	
Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 -	 Se	você	marcar	mais	de	uma	alternativa,	sua	resposta	será	considerada	errada	
mesmo	que	uma	das	alternativas	indicadas	seja	a	correta.

7 - No	decorrer	da	prova	objetiva	o	fiscal	de	sala	irá	colher	a	sua	digital	no	selo	
que está no seu cartão de respostas.

AGENDA 

l 28/03 e 29/03/2015,	 Provas	
Objetivas.	

l 30/03/2015, Divulgação dos 
Exemplares dos Cadernos de 
Questões	 (Provas)	 das	 Provas	
Objetivas.

l 30/03/2015, Divulgação dos 
Gabaritos	 Preliminares	 das	 Provas	
Objetivas.

l 01/04/2015,	 Disponibilização	 das	
Imagens	dos	Cartões	Respostas	das	
Provas	Objetivas.

l 02/04 e 06/04/2015, Interposição 
de	Recursos	contra	as	questões	das	
Provas	Objetivas.

l 14/04/2015, Divulgação dos 
Gabaritos	 Definitivos	 das	 Provas	
Objetivas.

l 15/04/2015, Relação Final de Notas 
das	Provas	Objetivas.

l 15/04/2015, Resultado Final do 
Concurso.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: sjbarra2014@biorio.org.br

CÓDIGO: MVT43

Prefeitura Municipal de 
São João da Barra
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LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 1
Observe a charge abaixo

Sobre	a	charge,	a	afirmação	INCORRETA	é	a	de	que:

(A)	 Há	muitos	interesses	políticos	na	criação	de	ciclovias.
(B)	 Os	ciclistas	têm	preocupações	com	as	ciclovias.
(C) Os pedestres se veem prejudicados com as ciclovias.
(D) As ciclovias mostram interesses em choque.
(E) A dúvida do ciclista é com a segurança nas ciclovias.

TEXTO
Ciclovia

 As ciclovias exercem um grande fascínio sobre 
a população em geral, em especial nos ciclistas leigos. A 
crença que só a segregação do ciclista em relação ao trânsito 
proporciona	 segurança	 no	 pedalar	 é	 muito	 enraizada.	 A	
realidade apresentada por pesquisas mostra que não é bem 
assim. Não resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas 
não existe milagre e elas também apresentam seus pontos 
fracos.	Talvez	o	ponto	mais	forte	do	conceito	ciclovia	esteja	no	
imaginário das pessoas. 
	 Ciclovia	 é	 uma	 dentre	 várias	 opções	 técnicas	 de	
segurança de trânsito para melhoria da vida do ciclista. Ela 
pode ou não ser a opção mais segura ou apropriada. Em várias 
situações	é	mais	apropriado	ter	faixas	para	ciclistas,	sinalização,	
trânsito	partilhado	ou	mesmo	não	fazer	absolutamente	nada.	
Em cidades de pequeno porte ou no interior de bairros 
onde o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo, ciclovias 
provavelmente são totalmente desnecessárias. 
	 A	 matemática	 é	 simples:	 a	 quase	 totalidade	 dos	
acidentes	 envolvendo	 ciclistas	 acontece	 em	 cruzamentos,	
portanto resolvendo estes pontos, o índice de acidentes 
envolvendo	ciclistas	praticamente	zera.	E	aí	vem	o	detalhe:	não	
existe	ciclovia	sem	algum	tipo	de	cruzamento.	
 Mas há outros fatores a ponderar antes de optar pela 
ciclovia.	Para	criar	uma	via	apropriada	é	necessário	tirar	espaço	
de	alguém,	seja	dos	veículos	motorizados	ou	até	mesmo	dos	
pedestres,	o	que	faz	com	que	processo	de	implementação	seja	
realizado	no	mínimo	com	alguma	espécie	de	atrito.	

 Ciclovia é sempre a opção mais complicada de 
ser implementada e a mais cara. Os altos custos de sua 
manutenção também devem ser levados em consideração ou 
então	o	dinheiro	investido	será	jogado	no	lixo.

QUESTÃO 2
“As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população em 
geral, em especial nos ciclistas leigos”; essa observação inicial 
do	texto:

(A) é explicada na progressão do texto.
(B) é contrariada pelo conteúdo do texto.
(C)	 é	discutida	em	seus	vários	aspectos.
(D)	 é	confirmada	por	estudos	especializados.
(E) é vista como uma opinião equivocada.

QUESTÃO 3
A frase do primeiro parágrafo que mostra um erro de norma 
culta	é:

(A) “As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população 
em geral, em especial nos ciclistas leigos”.

(B) “A crença que só a segregação do ciclista em relação 
ao trânsito proporciona segurança no pedalar é muito 
enraizada”.

(C) “A realidade apresentada por pesquisas mostra que não é 
bem assim”.

(D) “Não resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas não 
existe milagre e elas também apresentam seus pontos 
fracos”.

(E)	 “Talvez	o	ponto	mais	forte	do	conceito	ciclovia	esteja	no	
imaginário das pessoas”.

QUESTÃO 4
“A crença que só a segregação do ciclista em relação ao trânsito 
proporciona segurança no pedalar é muito enraizada”.

Essa	afirmação	do	texto	traz	como	pressuposição	que:

(A) há muitos acidentes com ciclistas.
(B) as autoridades não cuidam das ciclovias.
(C) os ciclistas são descuidados.
(D) as ciclovias são mal construídas.
(E)	 o	tema	das	ciclovias	ainda	é	pouco	discutido.

QUESTÃO 5
Entre	os	chamados	“pontos	fracos”	das	ciclovias	encontramos:

(A) o pequeno custo de sua construção.
(B)	 o	pequeno	número	de	cruzamentos.
(C) os atritos criados com outros cidadãos.
(D) a necessidade de deslocamento de policiais.
(E) a falta de manutenção cuidada.
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QUESTÃO 6
“A matemática é simples: a quase totalidade dos acidentes 
envolvendo ciclistas acontece em cruzamentos, portanto 
resolvendo estes pontos, o índice de acidentes envolvendo 
ciclistas praticamente zera. E aí vem o detalhe: não existe 
ciclovia sem algum tipo de cruzamento”. O argumento 
apresentado	nesse	parágrafo	defende	a	ideia	de	que:

(A) não se devem construir ciclovias.
(B) a construção de ciclovias deve ser bem pensada.
(C) as ciclovias aumentam o risco dos ciclistas.
(D)	 devem-se	planejar	ciclovias	sem	cruzamentos.
(E) os riscos dos ciclistas podem ser completamente 

eliminados.

QUESTÃO 7
A	frase	do	texto	que	NÃO	se	apresenta	na	voz	passiva	é:

(A)	 “Para	criar	uma	via	apropriada	é	necessário	tirar	espaço	de	
alguém,	seja	dos	veículos	motorizados	ou	até	mesmo	dos	
pedestres...”

(B)	 “...o	 que	 faz	 com	 que	 processo	 de	 implementação	 seja	
realizado	no	mínimo	com	alguma	espécie	de	atrito”.

(C) “Ciclovia é sempre a opção mais complicada de ser 
implementada e a mais cara”.

(D) “Os custos de sua manutenção também devem ser levados 
em consideração...”

(E)	 “...ou	então	o	dinheiro	investido	será	jogado	no	lixo”.

QUESTÃO 8
“As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população 
em geral, em especial nos ciclistas leigos. A crença que só a 
segregação do ciclista em relação ao trânsito proporciona 
segurança no pedalar é muito enraizada. A realidade 
apresentada por pesquisas mostra que não é bem assim. Não 
resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas não existe 
milagre e elas também apresentam seus pontos fracos. Talvez 
o ponto mais forte do conceito ciclovia esteja no imaginário 
das pessoas”.

Nesse	primeiro	parágrafo	do	texto,	a	afirmação	correta	sobre	
as	três	ocorrências	da	palavra	sublinhada	é:

(A)	 as	 três	 ocorrências	 pertencem	 a	 classes	 gramaticais	
diferentes.

(B)	 a	primeira	ocorrência	é	de	classe	gramatical	diferente	das	
demais.

(C)	 as	três	ocorrências	pertencem	à	mesma	classe	gramatical.
(D) só as duas primeiras ocorrências pertencem à mesma 

classe.
(E)	 só	as	duas	últimas	ocorrências	pertencem	à	mesma	classe	

gramatical.

QUESTÃO 9
“Ciclovia é uma dentre várias opções técnicas de segurança 
de trânsito para melhoria da vida do ciclista. Ela pode ou não 
ser a opção mais segura ou apropriada. Em várias situações 
é mais apropriado ter faixas para ciclistas, sinalização, 
trânsito partilhado ou mesmo não fazer absolutamente 
nada. Em cidades de pequeno porte ou no interior de bairros 
onde o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo, ciclovias 
provavelmente são totalmente desnecessárias”

Nesse	parágrafo	do	texto,	o	valor	do	conectivo	sublinhado	que	
está	corretamente	indicado	é:

(A) dentre = comparação.
(B) para = direção.
(C)	ou	=	retificação.
(D) em = tempo.
(E)	onde	=	localização.

QUESTÃO 10
O par de palavras abaixo que apresenta uma estrutura de 
classes	gramaticais	diferente	das	demais	é:

(A) altos custos.
(B)	trânsito	partilhado.
(C) pequeno porte.
(D) grande fascínio.
(E) baixa velocidade.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Os	quatro	primeiros	termos	de	uma	sequência	são:	 	103,	99,	
94,	88,	...	O	sétimo	termo	é:

(A) 62
(B) 63
(C)	 64
(D) 65
(E) 66

QUESTÃO 12
Num planeta distante todo Mex é Nex e todo Nex é Ox, mas 
nem	todo	Ox	é	Pox.	Então:	

(A)	 Algum	Nex	não	é	Pox.
(B)	 Todo	Nex	é	Pox.
(C) Algum Mex não é Nex.
(D) Todo Mex é Ox.
(E)	 Algum	Pox	é	Mex.
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QUESTÃO 13
Num	período	de	racionamento	de	energia,	a	casa	de	Luiz	está	
às	 escuras	 e	 Luiz	 tem	de	pegar	um	par	de	meias	 de	mesma	
cor em uma gaveta de seu quarto, mas não consegue enxergar 
nada.	 Ele	 resolve	pegar	uma	quantidade	mínima	de	meias	e	
levar	para	a	sala,	onde	há	um	pouco	de	luz	devido	à	iluminação	
da rua, para formar o par que deseja. Ele sabe que na gaveta há 
quatro	pares	de	meias	pretas,	três	pares	de	meias	azuis,	dois	
pares de mais brancas e quatro pares de meias marrons e sabe 
também	que	todas	as	meias	estão	soltas.	A	quantidade	mínima	
de	meias	que	Luiz	tem	de	levar	para	a	sala	para	ter	certeza	de	
que	tem	um	par	de	meias	de	mesma	cor	é	igual	a:

(A) 5
(B)	 12
(C)	 16
(D)	 20
(E)	 24

QUESTÃO 14
Numa	sala	da	Prefeitura	de	São	João	da	Barra	estão	reunidos	
quatro técnicos de enfermagem, quatro técnicos de farmácia 
e quatro técnicos de radiologia. Um grupo de trabalho será 
constituído	 com	 dois	 técnicos	 de	 enfermagem,	 dois	 de	
radiologia e dois de farmácia. O número de grupos de trabalho 
diferentes	que	podem	ser	formados	é	igual	a:

(A)	 24
(B) 76
(C)	 124
(D)	 216
(E)	 300

QUESTÃO 15
Num	 campeonato	 de	 futebol,	 em	 cada	 partida	 a	 equipe	
vencedora ganha 3 pontos e a perdedora, nenhum; em caso 
de empate, cada equipe ganha um ponto.  Um campeonato 
foi	 disputado	 por	 10	 equipes	 em	 sistema	 de	 ida	 e	 volta,	 ou	
seja,	cada	equipe	jogou	duas	vezes	com	cada	uma	das	outras.	
Terminado	 o	 campeonato,	 verificou-se	 que,	 no	 total,	 foram	
conquistados	 234	 pontos	 pelas	 equipes.	 Assim,	 a	 diferença	
entre o número x de jogos que terminaram com um vencedor 
e	o	número	y	de	jogos	que	terminaram	empatados	foi	igual	a:

(A)	 18
(B)	 20
(C) 22
(D) 23
(E) 25

QUESTÃO 16
As	filhas	de	Artur,	Bernardo	e	Carlos	chamam-se	Débora,	Eliza	
e Fabiana, não necessariamente nessa ordem, mas cada uma é 
filha	de	um	dos	três.	Você	é	informado	de	que:

	 Débora	não	é	filha	de	Carlos.
	 Fabiana	não	é	filha	de	Artur.
	 Eliza	é	filha	de	Carlos.

Mais	tarde	você	descobre	que	apenas	uma	dessas	afirmativas	é	
verdadeira	e,	sendo	assim,	conclui	que	Débora,	Eliza	e	Fabiana	
são	filhas,	respectivamente,	de:

(A) Artur, Bernardo, Carlos.
(B) Carlos, Artur, Bernardo.
(C) Artur, Carlos, Bernardo.
(D) Bernardo, Artur, Carlos.
(E) Carlos, Bernardo, Artur.

QUESTÃO 17
No	quadro	abaixo,	em	cada	linha	o	terceiro	número	foi	obtido	
a	partir	dos	dois	primeiros	usando-se	certa	regra.	

2 4 20
1 5 26
3 6 45
3 ? 58

Se a mesma regra for usada na quarta linha, a interrogação 
deve	ser	substituída	pelo	seguinte	número:

(A)	 11
(B)	 10
(C)	 9
(D)	 8
(E) 7

QUESTÃO 18
Se	não	é	verdade	que	João	gosta	de	marmelada	ou	de	goiabada,	
avalie	se	as	afirmativas	a	seguir	são	falsas	 (F)	ou	verdadeiras	
(V):

	 João	 não	 gosta	 de	 marmelada	 mas	 pode	 gostar	 de	
goiabada.

	 João	 não	 gosta	 de	 goiabada	 mas	 pode	 gostar	 de	
marmelada.

	 João	não	gosta	nem	de	goiabada	nem	de	marmelada.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) F, F e F.
(B)	 F,	V	e	F.
(C)	 V,	F	e	F.
(D)	 F,	F	e	V.
(E)	 V,	V	e	V.
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QUESTÃO 19
Numa urna há três bolas brancas e quatro bolas pretas. O 
número	mínimo	de	bolas	que	precisam	ser	retiradas	da	urna,	
sem	 olhar,	 para	 se	 tenha	 certeza	 de	 que	 duas	 delas	 são	 de	
cores	diferentes	é	igual	a:

(A) 3
(B)	 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

QUESTÃO 20
Daqui a um ano, Marcelo terá o dobro da idade que Bernardo 
terá.	Daqui	a	dezessete	anos,	Bernardo	terá	a	idade	que	Marcelo	
tinha	há	um	ano.	Se	dividirmos	a	idade	atual	de	Marcelo	pela	
idade	atual	de	Bernardo,	obtemos	aproximadamente:

(A)	 1,64
(B)	 1,78
(C)	 1,82
(D)	 1,92
(E)	 2,06

ESTATUTO DO SERVIDOR

ATENÇÃO: responda as questões a seguir com base no 
Estatuto dos Servidores Civis do Município de São João da 
Barra – RJ.

QUESTÃO 21
Avalie se são formas de provimento de cargo público, dentre 
outras:

I – nomeação.
II – readaptação.
III – reversão.
IV	–	aproveitamento.

Estão	corretas:

(A) I e III, apenas.
(B)	 II	e	IV,	apenas.
(C)	 I,	II	e	IV,	apenas.
(D)	 II,	III	e	IV,	apenas.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 22
Em	relação	à	posse,	NÃO	é	correto	afirmar	que:

(A)	 A	 posse	 dar-se-á	 pela	 assinatura	 do	 respectivo	 termo,	
no	 qual	 deverão	 constar	 as	 atribuições,	 os	 deveres,	
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 
ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente 
por	 qualquer	 das	 partes,	 ressalvados	 os	 atos	 de	 ofício	
previstos em lei.

(B)	 A	posse	ocorrerá	no	prazo	de	5	(cinco)	dias	úteis,	contados	
do recebimento da convocação, podendo ser prorrogada 
por	 igual	 período	 por	 decisão	 administrativa,	 mediante	
justo	motivo.

(C) A posse não poderá ocorrer mediante procuração pública 
específica.

(D) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por 
nomeação.

(E) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de 
bens	 e	 valores	 que	 constituem	 seu	 patrimônio	 e	 decla-
ração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego 
ou função pública.

QUESTÃO 23
“Art.	 20.	 Ao	 entrar	 em	 exercício,	 o	 servidor	 nomeado	 para	
cargo	de	provimento	efetivo	ficará	sujeito	a	estágio	probató-
rio por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a 
sua	aptidão	e	capacidade	para	o	desempenho	do	cargo	serão	
objeto	de	avaliação,	observados	os	seguintes	fatores:	[...]”

Avalie	se	tais	fatores	incluem:

I – assiduidade.
II – disciplina.
III	–	capacidade	de	iniciativa.
IV	–	produtividade.
V	–	 responsabilidade.

Estão	corretos:

(A) I e III, apenas.
(B)	 II,	IV	e	V,	apenas.
(C)	 I,	II,	III	e	IV,	apenas.
(D)	 II,	III,	IV	e	V,	apenas.
(E)	 I,	II,	III,	IV	e	V.

QUESTÃO 24
“Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado 
em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 
serviço público ao completar ___ anos de efetivo exercício.”

A	lacuna	fica	corretamente	preenchida	por:

(A) um ano.
(B) dois anos.
(C) três anos.
(D) quatro anos.
(E) cinco anos.

Gnn - Fcnp
Strikeout
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QUESTÃO 25
Em relação ao vencimento e à remuneração, avalie se as 
afirmativas	a	seguir	são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

	 Vencimento	é	a	retribuição	pecuniária	pelo	exercício	de	
cargo	público,	sem	valor	fixado	em	lei.

	 Nenhum	 servidor	 receberá,	 a	 título	 de	 vencimento,	
importância inferior a dois salários mínimos regionais.

	 Remuneração	 é	 o	 vencimento	 do	 cargo	 efetivo,	
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei.

	 O	vencimento	do	cargo	efetivo,	acrescido	das	vantagens	
de	caráter	permanente,	é	irredutível.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A)	 F,	F,	V	e	V.
(B)	 V,	F,	V	e	V.
(C)	 V,	V,	F	e	F.
(D)	 F,	V,	V	e	F.
(E)	 V,	F,	F	e	V.

QUESTÃO 26
Em	relação	ao	Salário-Família,	avalie	se	as	afirmativas	a	seguir	
são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

 O Salário-Família é o auxílio pecuniário especial de 
caráter	indenizatório	concedido	ao	servidor	que	receber	
como salário base o equivalente ao menor vencimento 
do Município, como contribuição ao custeio das despe-
sas de manutenção de sua família.

	 É	concedido	ao	servidor	por	filho	menor	de	18	anos	de	
idade.

	 É	concedido	por	filho	ou	dependente	incapaz.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A)	 F,	V	e	V.
(B)	 V,	F	e	V.
(C)	 V,	V	e	V.
(D)	 F,	F	e	V.
(E) F, F e F.

QUESTÃO 27
Avalie	se	são	deveres	do	servidor,	dentre	outros:	

I	-	 Exercer	com	zelo	e	dedicação	as	atribuições	do	cargo.
II - Cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente	discutíveis.
III	-	 Atender	com	presteza	ao	público	em	geral,	prestando	as	

informações	requeridas,	sigilosas	ou	não,	de	acordo	com	
seu julgamento, com base no princípio da transparência 
pública.  

IV	-	 Levar	 ao	 conhecimento	 da	 autoridade	 superior	 as	
irregularidades	de	que	tiver	ciência	em	razão	do	cargo.

Estão	corretos:

(A)	 I	e	IV,	apenas.
(B) II e III, apenas.
(C)	 I,	II	e	IV,	apenas.
(D)	 II,	III	e	IV,	apenas.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 28
Ao	servidor	NÃO	é	proibido:

(A) recusar fé a documentos públicos.
(B)	 	opor	resistência	justificada	ao	andamento	de	documento	

e processo ou execução de serviço.
(C) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto 

da	repartição.
(D) aceitar comissão, emprego ou pensão de estado 

estrangeiro.
(E)	 praticar	usura	sob	qualquer	de	suas	formas.

QUESTÃO 29
A demissão será aplicada, dentre outros, nos seguintes casos, 
EXCETO:

(A)	 ofensa	física,	em	serviço,	a	servidor	ou	a	particular,	mesmo	
em	legítima	defesa.

(B)	 improbidade	administrativa.
(C)	 incontinência	 pública	 e	 conduta	 escandalosa,	 na	

repartição.
(D) insubordinação grave em serviço.
(E) aplicação irregular de dinheiros públicos.

QUESTÃO 30
“Art.	172.	A	ação	disciplinar	prescreverá:

I	–	 em	___	anos,	quanto	às	infrações	puníveis	com	demissão,	
cassação	de	aposentadoria	ou	disponibilidade	e	destituição	
de cargo em comissão;

II – em ___ anos, quanto à suspensão;
III – em ___ dias, quanto à advertência.”

As	 lacunas	ficam	corretamente	preenchidas	 respectivamente	
por:

(A)	 5	/	2	/	180.
(B)	 3	/	2	/	120.
(C)	 3	/	1	/	90.
(D)	 4	/	2	/	150.
(E)	 5	/	3	/	120.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
A	farinha	de	carne	é	um	subproduto	industrial	não	comestível	
comumente	utilizado	em	alimentos	para	animais.	O	conteúdo	
mínimo	de	proteína	na	farinha	de	carne	é	de:

(A)	 45%
(B)	 50%
(C)	 55%
(D)	 60%
(E)	 65%

QUESTÃO 32
Observe	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 em	 relação	 a	 fraudes	 em	
embutidos:

I – São considerados fraudados quando houver adição de 
água ou de gelo com intuito de aumentar o volume e o 
peso	do	produto	e	em	proporção	superior	à	permitida

II - São considerados fraudados quando há indícios de 
fermentação pútrida

III – São considerados fraudados quando forem adicionados 
tecidos inferiores

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 33
Observe	as	afirmativas	a	seguir	em	relação	à	ordenha:

I	–	 Para	o	leite	tipo	“A”	e	“B”	a	ordenha	deve	ser	feita	em	sala	
ou dependência apropriada.

II	–	 Para	os	demais	tipos	de	leite	a	ordenha	pode	ser	feita	no	
próprio	estábulo	ou	em	instalações	simples	com	higiene.

III – A ordenha deve ser feita adotando-se espaço mínimo de 6 
horas no regime de três ordenhas.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 34
Sobre a inspeção industrial e sanitária de ovos, assinale a 
afirmativa	INCORRETA:

(A) ovos para comércio internacional devem ser inspecionados 
e	classificados	em	entrepostos.

(B)	 ovos	partidos	ou	trincados	devem	sempre	ser	condenados	
e descartados. 

(C)	 é	permitido	conservar	ovos	pelo	frio	industrial.
(D) ovos com pequenas e poucas manchas sanguíneas na clara 

e	na	gema	devem	ser	classificados	“fabrico”.
(E)	 ovos	 classificados	 “fabrico”	 não	 podem	 ser	 objeto	 de	

comércio internacional.

QUESTÃO 35
São	classificações	do	creme	de	leite,	EXCETO:

(A) creme extra.
(B) creme ácido.
(C)	 creme	pasteurizado.
(D)	 creme	esterilizado.
(E) creme UHT.

QUESTÃO 36
Assinale	 a	 alternativa	 que	NÃO	 corresponde	 a	 uma	 zoonose	
que proíba a matança em comum de animais no ato de 
inspeção	“ante-mortem”:

(A) babesiose.
(B)	 cisticercose.
(C)	 febre	aftosa.
(D) mormo.
(E) tétano.

QUESTÃO 37
Nos estabelecimentos de produtos de origem animal 
destinados	à	alimentação	humana,	a	água	deve	seguir	padrões	
microbiológicos	e	químicos	específicos.	Assinale	a	alternativa	
que	NÃO	constitui	um	dos	padrões	estabelecidos:

(A)	 contagem	global	de	germes	menor	que	500	por	mililitro.
(B) água límpida, incolor, sem cheiro e de sabor próprio e 

agradável.
(C)	 ausência	de	nitrogênio	nitroso	e	sulfídrico.
(D)	 máximo	de	0,005	g	de	matéria	orgânica	por	litro.
(E)	 grau	de	dureza	inferior	a	20.

QUESTÃO 38
Em casos de surtos epidêmicos, NÃO corresponde a um 
objetivo	principal	da	investigação	a	identificação:

(A)	 da	etiologia.
(B) da fonte de transmissão.
(C) do modo de transmissão.
(D) de grupos expostos a maior risco. 
(E)	 do	número	de	casos	nos	últimos	10	anos.
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QUESTÃO 39
Observe	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 em	 relação	 ao	 código	
deontológico	médico-veterinário:

I	–	 O	Médico	Veterinário	pode	promover	ações	no	âmbito	da	
sanidade, designadamente na prevenção e erradicaçãoo 
de	zoonoses.

II	–	 O	 Médico	 Veterinário	 pode	 desenvolver	 peritagem	 em	
assuntos	 que	 estejam	 intimamente	 relacionados	 com	 a	
atividade	da	profissão.

III	–	O	Médico	 Veterinário	 pode	 formular	 pareceres	 técnicos	
sobre assuntos do âmbito das disciplinas de sua 
competência,	ou	de	outras	áreas	científicas	em	que	possua	
conhecimentos	especializados	e	legalmente	reconhecidos.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 40
É	vedado	ao	médico	veterinário:

(A) receitar sem prévio exame clínico do paciente.
(B) apontar falhas nos regulamentos, procedimentos e normas 

das	instituições	em	que	trabalhe.
(C)	 receber	desagravo	público,	quando	solicitar	ao	CRMV,	se	

ofendido	no	exercício	de	sua	profissão.
(D)	 exercer	somente	atividades	que	estejam	no	âmbito	de	seu	

conhecimento professional.
(E)	 manter-se	 regularizado	com	suas	obrigações	 legais	 junto	

ao seu conselho regional.

QUESTÃO 41
Brucella	é	um	gênero	de	bactérias	gram-negativas	causadoras	
de	 brucelose,	 uma	 zoonose	 caracterizada	 por	 uma	 infecção	
granulomatosa	crônica.	A	espécie	considerada	mais	patogênica	
e	invasora	em	humanos	é	a:

(A) Brucella canis.
(B) Brucella ovis.
(C) Brucella melitensis.
(D) Brucella abortus.
(E) Brucela suis.

QUESTÃO 42
Em casos suspeitos de esporotricose, são possíveis métodos 
diagnósticos,	EXCETO:

(A) citologia.
(B) hematoscopia.
(C) cultura.
(D) imunodifusão.
(E)	 imunofluorescência	direta.

QUESTÃO 43
Avalie	as	afirmativas	a	seguir	em	relação	à	Febre	Aftosa:

I – É uma doença viral, altamente contagiosa que afeta 
animais biungulados como bovinos e suínos.

II	–	 É	uma	doença	de	notificação	obrigatória.
III	–	O	diagnóstico	pode	ser	realizado	pelo	método	de	ELISA.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 44
A doença de Newcastle é uma virose altamente contagiosa 
que	atinge	aves	domésticas	e	 silvestres.	O	gênero	da	 família	
Paramyxoviridae	responsável	pela	doença	é:

(A) Morbilivirus.
(B) Respirovirus.
(C) Rubulavirus.
(D) Avulavirus.
(E) Henipavirus.

QUESTÃO 45
Observe	as	afirmativas	a	seguir	em	relação	à	Leishmaniose:

I	–	 É	 uma	 zoonose	 de	 manifestação	 cutânea	 ou	 visceral	
causada	por	protozoários	flagelados	do	gênero	Leishmania.

II	–	 É	 transmitida	 pela	 picada	 de	 fêmeas	 de	 insetos	
flebotomíneos.	

III – A forma visceral da doença tem como sintomas clínicos a 
perda de peso, anemia, hepatomegalia, esplenomegalia e 
febre, entre outros.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 46
Para	 pasteurização	 do	 ovo	 líquido,	 com	 objetivo	 de	
destruir bactérias do gênero Salmonella e microrganismos 
deteriorantes,	a	temperatura	ideal	deve	ser	de:

(A)	 60°C	por	3,5	minutos.
(B)	 60°C	por	2,5	minutos.
(C)	 50°C	por	3,5	minutos.
(D)	 50°C	por	2,5	minutos.
(E)	 40°C	por	3,5	minutos.
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QUESTÃO 47
De	acordo	com	o	RIISPOA,	ovos	desidratados	devem	satisfazer	
às	seguintes	condições,	EXCETO:

(A)	 não	conter	mais	de	trezentos	mil	germes	por	grama.
(B) não conter germes patogênicos.
(C)	 não	conter	mais	de	6%	de	umidade.
(D)	 não	conter	mais	de	10%	de	umidade.
(E) não conter conservadores, exceção feita para o sal ou 

açúcar	na	proporção	máxima	de	10%.

QUESTÃO 48
O	peso	característico	do	ovo	tipo	“extra”	é:

(A)	 entre	35	e	42	gramas.
(B)	 entre	43	e	48	gramas.
(C)	 entre	49	e	54	gramas.
(D)	 entre	55	e	60	gramas.
(E)	 superior	a	61	gramas.

QUESTÃO 49
O	teor	de	gordura	mínimo	estabelecido	para	a	classificação	do	
leite	em	pó	integral	é	de:

(A)	 20%.
(B)	 26%.
(C)	 30%.
(D)	 36%.
(E)	 40%.

QUESTÃO 50
NÃO corresponde a uma prova adotada na determinação do 
padrão	bacteriológico	e	das	enzimas	do	leite:

(A) prova de redutase.
(B) prova de fosfatase.
(C) prova de catalase.
(D) contagem microbiana.
(E) teste de presença de coliformes fecais.

QUESTÃO 51
Observe	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 em	 relação	 ao	 exame	 ante-
mortem	de	animais	segundo	o	RIISPOA:

I	–	 Quando	o	exame	ante-mortem	constatar	casos	isolados	de	
doenças não contagiosas, que impliquem na condenação 
total	do	animal,	ele	será	abatido	no	fim	da	matança.

II	–	 Quando	o	exame	ante-mortem	constatar	casos	isolados	de	
doenças não contagiosas, que permitam o aproveitamento 
condicional	do	animal,	ele	será	abatido	no	departamento	
de necropsias.

III – São condenados os bovinos, ovinos e caprinos que no 
exame ante-mortem revelem temperatura retal igual ou 
superior	a	40,5°C.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	III	está	correta.
(D)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(E)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.

QUESTÃO 52
Observe	as	afirmativas	a	 seguir	em	relação	à	depenagem	de	
aves	durante	a	matança:

I	–	 pode	ser	realizada	a	seco.
II	–	 pode	 ser	 realizada	 após	 escaldagem	 na	 água	 em	

temperatura	entre	82°	e	90°C	pelo	tempo	necessário.
III	–	pode	ser	realizada	após	escaldagem	na	água,	em	temperatura	

entre	53°	e	55°C	pelo	tempo	necessário,	seguida	ou	não	de	
imersão das aves em substâncias adesivas.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 53
Assinale a doença em que NÃO se condena carcaças e órgãos 
de	bovinos	acometidos:

(A)	 broncopneumonia	verminótica.	
(B)	 carbúnculo	sintomático.
(C)	 septicemia	hemorrágica.
(D) piroplasmoses.
(E) anaplasmose.

QUESTÃO 54
Na tuberculose bovina, a condenação total da carcaça deve ser 
feita	nos	seguintes	casos,	EXCETO:
 
(A) em caso de febre no exame ante-mortem.
(B)	 quando	parte	da	carcaça	ou	órgão	apresentem	lesões.
(C) quando acompanhada de anemia ou caquexia.
(D) quando houver lesão miliar de parênquimas ou serosas.
(E)	 quando	existir	doença	generalizada.

QUESTÃO 55
NÃO corresponde a uma indicação para condenação total de 
carcaça	suína:	

(A) icterícia.
(B)	 asfixia.
(C) triquinose.
(D) infarto.
(E) peste suína.
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QUESTÃO 56
Observe	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 em	 relação	 às	 proporções	
máximas	de	nitrito	de	sódio	utilizadas	em	conservas:

I	–	 Pode	ser	empregado	na	proporção	máxima	de	240	gramas	
para	cada	100	litros	de	salmoura.

II	–	 Pode	ser	empregado	na	proporção	máxima	de	60	gramas	
para	cada	100	quilos	de	carne,	na	cura	a	seco,	de	mistura	
com o sal.

III	–	Pode	ser	empregado	na	proporção	máxima	de	35	gramas	
para	 cada	 100	 quilos	 de	 carne	 picada	 ou	 triturada,	 de	
mistura com o sal.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 57
O botulismo é uma infecção alimentar causada pela toxina 
da	bactéria	Clostridium	botulinum.	Assinale	a	alternativa	que	
melhor	representa	a	sintomatologia	clássica	desta	doença:	

(A)	 hepatite.
(B) glossite.
(C) diarreia.
(D)	 vômito.
(E) paralisia muscular.

QUESTÃO 58

O órgão incriminado no aumento de incidência de câncer em 
casos	de	ingestão	de	aflatoxina	é:

(A) o cérebro.
(B) a pele.
(C) o pulmão.
(D)	 o	fígado.
(E) a próstata.

QUESTÃO 59
A	raiva	é	uma	infecção	viral	fatal	que	pode	ser	diagnosticada	
pelo	exame	do	tecido	nervoso.	Os	corpúsculos	que	confirmam	
casos	de	raiva	são	os	de:	

(A) Negri.
(B)	 Lentz.
(C) Meissner.
(D) Merkel.
(E)	 Howell	Jolly.

QUESTÃO 60
Entende-se por pescado congelado, aquele tratado por 
processos adequados de congelação, em temperatura não 
superior	a:

(A)	 -5°C.
(B)	 -8°C.
(C)	 -12°C.
(D)	 -20°C.
(E)	 -25°C.






