Caderno de Prova
– Seleção Pública 01/2015 –
CONSÓRCIO MUNICIPAL DA
REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS

SELEÇÃO PÚBLICA 01/2015
VETERINÁRIO

Senhor (a) Candidato (a):
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que
regem esta Seleção Pública.
01. Este Caderno de Prova contém 30 questões objetivas a serem respondidas. Recebido do fiscal da sala,
você deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.
02. O Caderno de Prova pode ser usado livremente para fazer rascunhos.
03. O tempo de duração total da prova será de 3 (três) horas, incluída a leitura das instruções e o
preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de resposta).
04. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida 1 (uma) hora do início da
prova.
05. Cada questão oferece 4 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a correta.
06. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações,
agendas eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer
instrumento receptor/transmissor de mensagens.
07. No CARTÃO RESPOSTA:
Conferir se no CARTÃO DE RESPOSTA o número de inscrição, RG e o Cargo estão corretos e assinar.
Preencher com caneta azul ou preta suficientemente pressionada a apenas uma alternativa que julgar ser
a correta em cada questão, conforme o exemplo a seguir. CARTÕES DE RESPOSTAS mal preenchidos poderão
ser lidos incorretamente pela leitora ótica. Conforme o item 05 do Edital Completo de Abertura das Inscrições.

08. Ao final da prova, você deve devolver para o fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTA e o CADERNO DE
PROVA.
09. O CARTÃO DE RESPOSTA não poderá ser dobrado, rasurado ou amassado, porque é insubstituível.
10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou
que vier com outra assinalação que não a prevista no item 07, será anulada.
11. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato.
Ao terminar, entregue o seu Caderno de Prova ao Fiscal da sala.
BOA PROVA!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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CRONOGRAMA
publicação do Gabarito será realizada nos endereços eletrônicos: http://orhion.listaeditais.com.br;
www.cismetro.com.br;
www.cosmopolis.sp.gov.br;
www.arturnogueira.sp.gov.br;
www.holambra.sp.gov.br, afixada nos endereços - CISMETRO: Rua Amarilis, 118 B, Jardim Holanda, Holambra;

A
07/07/2015

Cosmópolis: Rua Eurides de Godois, 338, Centro; Artur Nogueira: Rua Fernando Arens, 939, Centro e Holambra:
Alameda de Nassau, 315, Centro e no jornal O REGIONAL.
07/07/2015
A
09/07/2015
08/07/2015
A
09/07/2015

Provas originais estarão disponíveis no site http://orhion.listaeditais.com.br (opção área do candidato) das
10h00 do 07/07/2015 às 17h00 do dia 09/07/2015.
Recurso Gabarito.
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PORTUGUÊS
Observe o trecho retirado de Memórias
Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado
de Assis, para responder às questões de 01 a
03.
“Algum tempo hesitei se devia abrir estas
memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se
poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a
minha morte. Suposto o uso vulgar seja
começar pelo nascimento, duas considerações
me levaram a adotar diferente método: a
primeira é que eu não sou propriamente um
autor defunto, mas um defunto autor, para
quem a campa foi outro berço; a segunda é que
o escrito ficaria assim mais galante e mais
novo. Moisés, que também contou a sua morte,
não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença
radical entre este livro e o Pentateuco.”
01. Observe as expressões “autor defunto” e
“defunto autor”. Estas expressões apresentam
sentidos diferentes. Assinale a alternativa que
indique CORRETAMENTE a classe gramatical de
defunto na primeira e segunda expressões
apresentadas, respectivamente:
a) Adjetivo e substantivo.
b) Adjetivo e adjetivo.
c) Substantivo e substantivo.
d) Substantivo e adjetivo.
02. Há uma figura de linguagem utilizada pelo
autor que engloba todo o trecho apresentado.
Que figura de linguagem é esta?
a) Metáfora.
b) Metalinguagem.
c) Antítese.
d) Prosopopeia.
03. Definindo-se como um "defunto autor", o
narrador:
a) Escreveu suas memórias antes de morrer.
b) Ressuscitou na sua obra após a morte.
c) Pôde descrever sua própria morte.
d) Descreveu a morte após o nascimento.
Observe o trecho do hino nacional apresentado
a seguir, e responda às questões 04 e 06.
“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante”
04. Assinale a alternativa que apresenta o
núcleo do sujeito do verbo “ouviram”:
a) Povo heroico.
b) Brado retumbante.
c) Sujeito Desinencial.
d) Margens Plácidas.
05. O verbo “ouviram” é transitivo. Assinale a
alternativa que apresenta o núcleo do objeto
referente a “ouviram”:
a) Margens Plácidas.
b) Ipiranga.
c) Povo Heroico.
d) Brado Retumbante.
06. Assinale a alternativa que corresponde à
figura de linguagem empregada no trecho.
a) Hipérbole.
b) Eufemismo.
c) Hipérbato.
d) Zeugma.

Observe a música de Artur
responder às questões 07 e 08.

Ribeiro
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Nem às Paredes Confesso
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“Não queiras gostar de mim
Sem que eu te peça
Nem me dês nada que ao fim eu não mereça
Vê se me deitas depois
Culpas no rosto
Eu sou sincero porque não quero dar-te um
desgosto
De quem eu gosto, nem às paredes confesso
E nem aposto que não gosto de ninguém
Podes rogar, podes jurar, podes sorrir também
De quem eu gosto, nem às paredes confesso
Quem sabe se eu te esqueci ou se te quero
Quem sabe até se é por ti, que eu tanto espero
Se gosto ou não, afinal, isso é comigo
Mesmo que penses que me convences
Nada te digo”
Artur Ribeiro

07. Assinale a alternativa que relacione
CORRETAMENTE as orações sublinhadas com
sua classificação:
I - "Não queiras gostar de mim sem que eu te
peça."
II - "Mesmo que penses que me convences,
nada te digo."
III - "Podes rogar, podes jurar, podes sorrir
também."
IV - "De quem eu gosto, nem às paredes
confesso."
1 - Oração coordenada assindética
2 - Oração subordinada substantiva objetiva
indireta
3 - Oração subordinada adverbial condicional
4 - Oração subordinada substantiva objetiva
direta
a) I - 3; II - 4; III - 2; IV - 1.
b) I - 3; II - 4; III - 1; IV - 2.
c) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 2.
d) I - 4; II - 3; III - 2; IV - 1.
08. No sétimo verso da canção,
“confesso” é classificado como:
a) Transitivo direto e indireto.
b) Transitivo direto.
c) Transitivo indireto.
d) Intransitivo.

o

verbo

09. Assinale a alternativa que completa
CORRETAMENTE os espaços sublinhados.
I. O médico assistiu _queles que estavam
feridos.
II. O jovem aspirava com gosto _quele perfume
que a moça usava.
III. Todos visavam _quele cargo.
a) a – a – à.
b) à – à – à.
c) a – a – a.
d) à – à – a.
10. Assinale a alternativa INCORRETA em
relação à concordância verbal:
a) Os Estados Unidos são uma grande potência.
b) Esse jogador foi um dos que atuou na Copa
América.
c) Suspiros Poéticos e Saudades é a obra que
inaugurou o Romantismo brasileiro.
d) Alguns de nós o receberemos.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
11. Sobre Leishmaniose, é CORRETO afirmar
que:
a) É causada por uma bactéria denominada
Leishmania.
b) O mosquito transmissor dessa doença se reproduz
exclusivamente na água.
c) Sua transmissão ocorre através da picada de
insetos da espécie Lutzomyia longipalpis, também
chamado “mosquito-prego”.
d) Esta apresenta-se no cão com sinais como
emagrecimento progressivo, aumento do baço e
fígado e crescimento exagerado das unhas.
12. A Instrução Normativa nº. 50, de 24 de
setembro de 2013, lista doenças de notificação
obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial. São
exemplos de “doenças erradicadas ou nunca
registradas no País, que requerem notificação
imediata de caso suspeito ou diagnóstico
laboratorial”:
a) Doença de Aujeszky, tularemia e língua azul.
b) Doença hemorrágica epizoótica, triquinelose e
tularemia.
c) Ectima contagioso, doença hemorrágica epizoótica
e triquinelose.
d) Febre do Vale do Rift, doença de Aujeszky e
ectima contagioso.
A febre aftosa é uma das enfermidades animais
mais contagiosas, que causa significativas
perdas
econômicas.
Sobre
essa
doença,
responda as questões 13 e 14:
13. Em relação ao seu agente causador, podese afirmar que é um vírus:
a) RNA, envelopado, e pode infectar apenas os
animais domésticos até os 2 anos de idade.
b) DNA, não envelopado, que pode infectar apenas
herbívoros de qualquer idade.
c) RNA, não envelopado, e pode infectar apenas os
animais biungulados de qualquer idade.
d) DNA, envelopado, e pode infectar apenas os
animais domésticos até os 2 anos de idade.
14. Analise as afirmações abaixo:
I – O vírus da febre aftosa pertence à família
Picornaviridae, gênero Aphthovirus.
II – O período de incubação da febre aftosa é
de 12 a 19 dias.
III – um método de profilaxia sanitária, em
relação à febre aftosa, é o sacrifício de animais
infectados,
recuperados
e
de
animais
susceptíveis que entraram em contato com
indivíduos infectados.
IV – Carnes e produtos derivados com pH entre
4 e 6 conservam o vírus da febre aftosa.
Assinale a alternativa correta:
a) As afirmações I, II e III estão corretas.
b) As afirmações I e III estão corretas.
c) Somente a afirmação III está correta.
d) As afirmações II, III e IV estão corretas.
15. Uma doença que ocorre apenas em um
determinado local ou região, não atingindo nem
se espalhando para outras comunidades, pode
ser classificada como:
a) Uma doença epidêmica.
b) Uma doença endêmica.
c) Uma doença pandêmica.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.

16. A doença pode ser transmitida a humanos
pelo contato com excreções ou secreções de
animais infectados, leite e derivados não
pasteurizados, lesões na pele, ingestão e
inalação. Os sinais clínicos dessa doença nos
seres humanos são: pirexia flutuante, malestar, fadiga e dores musculares e articulares.
Trata-se do(a):
a) Brucelose.
b) Leptospirose.
c) Listeriose.
d) Raiva.
17. Durante um surto de dengue em uma
determinada área, foram constatados 200
casos da doença, que resultaram na morte de 6
pessoas em decorrência de complicações da
doença. Pode-se afirmar que:
a) A mortalidade da doença foi de 6%
b) A taxa de letalidade da doença foi de 6%.
c) A taxa de letalidade da doença foi de 3%.
d) A mortalidade da doença foi de 3%.
18. Comparando a digestão de animais
carnívoros e herbívoros, pode-se afirmar que:
a) O sistema digestório de animais carnívoros é mais
complexo que o de herbívoros, pois lipídios e
proteínas são de difícil digestão.
b) Os carnívoros possuem bactérias que ajudam na
digestão de celulose.
c) Os herbívoros possuem uma estrutura chamada
abomaso, local onde se localizam as bactérias
capazes de fermentar a celulose.
d) O intestino dos herbívoros é proporcionalmente
maior, pois os vegetais são difíceis de se digerir.
19. Leptospirose é uma infecção aguda,
potencialmente grave, causada por uma
bactéria
do
gênero Leptospira,
que
é
transmitida por animais de diferentes espécies
(roedores, suínos, caninos, bovinos) para os
seres humanos. Sobre essa doença, assinale a
alternativa CORRETA:
a)
Um
método
de
diagnóstico
é
a
imunofluorescência.
b) Os seres humanos são hospedeiros primários,
muito eficientes na perpetuação da mesma.
c) Na fase leptospirêmica, as leptospiras começam a
ser destruídas na corrente sanguínea por anticorpos
e se localizam nos túbulos renais.
d) Um método de controle da doença em bovinos é a
vacinação dos mesmos, entre 2 e 8 meses de idade.
20. São considerados animais
sinantrópica:
a) Cachorros, gatos e ratos.
b) Pombos, cachorros e baratas.
c) Pombos, ratos e morcegos.
d) Escorpiões, baratas e gatos.

da

fauna

21. Sobre a vacinação contra febre amarela,
pode-se afirmar:
a) É recomendada para crianças entre 2 a 9 meses
de idade.
b) Só é necessário se vacinar caso a pessoa esteja
indo viajar para áreas de risco de transmissão da
doença.
c) A vacina não tem efeitos colaterais.
d) Caso a pessoa vá viajar para áreas de risco, deve
tomar a vacina 5 dias antes da viagem, no mínimo.
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22. A raiva é uma infecção viral mortal
transmitida para seres humanos a partir da
saliva de animais infectados – geralmente por
uma mordida. Em caso de acidentes por
mordedura ou arranhadura de cães e gatos,
deve-se fazer os seguintes procedimentos,
EXCETO:
a) Lavar o ferimento com água e sabão.
b) Observar o animal, caso o mesmo seja conhecido,
por 10 dias.
c) Não lavar a ferida, pois pode espalhar o vírus na
corrente sanguínea.
d) Identificar o animal agressor e seu proprietário.
23. Analise as afirmativas sobre zoonoses:
I – A hidatidose consiste em uma doença
parasitária grave que se caracteriza pela
formação de vesículas em diversos órgãos
dos mamíferos domésticos e do homem.
II – A hantavirose tem como agente etiológico
um vírus RNA, da família Arenaviridae.
III – Uma forma de controlar a hantavirose é
impedir a presença de roedores silvestres nos
biotérios.
IV – Na fase prodrômica da raiva em cães,
estes escondem-se em lugares escuros, têm
mudança de conduta ou ficam bastante
agitados.
V
–
O
tratamento
da
raiva
é
feito
administrando-se penicilina e estreptomicina.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) As afirmações II e V estão incorretas.
b) Somente as afirmações I e IV estão corretas.
c) Somente as afirmações III e V estão corretas.
d) Somente as afirmações I, II, III e IV estão
corretas.
A Lei n°. 6.437, de 20 de agosto de 1977,
configura infrações à legislação sanitária
federal, estabelece as sanções respectivas e dá
outras providências. Responda às questões 24
e 25 sobre essa lei:
24. A Lei n°. 6.437 prevê multas para infrações
leves, graves e gravíssimas. É CORRETO afirmar
que:
a) A multa nas infrações leves é de R$2.000,00 a
R$75.000,00.
b) A multa nas infrações graves é de R$100.000,00 a
R$250.000,00.
c) A multa nas infrações gravíssimas é de
R$250.000,00 a R$2.000.000,00.
d) A multa nas infrações graves é de R$50.000,00 a
R$150.000,00.
25. O ato de “impedir ou dificultar a aplicação
de medidas sanitárias relativas às doenças
transmissíveis e ao sacrifício de animais
domésticos
considerados
perigosos
pelas
autoridades sanitárias” é considerado uma
infração sanitária. As possíveis penas para esse
ato são:
a) Advertência, interdição, cancelamento de licença
ou autorização e/ou multa
b) Advertência, cancelamento de autorização e/ou
multa.
c) Advertência, cancelamento de licença e/ou multa.
d) Advertência e/ou multa.

26. Segundo a Lei n°. 6.360/76, que “Dispõe
sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos
os Medicamentos, as Drogas, os Insumos
Farmacêuticos
e
Correlatos,
Cosméticos,
Saneantes e Outros Produtos, e dá outras
Providências”, a ação fiscalizadora NÃO é da
competência do órgão federal de saúde:
a) Quanto aos estabelecimentos, instalações e
equipamentos industriais ou de comércio.
b) Quando se tratar de colheitas de amostras para
análise de controle prévia e fiscal.
c) Quando o produto estiver em trânsito de uma para
outra unidade federativa, em estrada via fluvial,
lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos
federais.
d) Quando se tratar de produto importado ou
exportado.
27. Sobre a reprodução bovina – mais
especificamente, a fisiologia do ciclo estral –
analise as afirmações abaixo:
I – O “cio silencioso” ocorre quando a primeira
ovulação após o parto não é acompanhada de
comportamento estral.
II – A ovulação ocorre cerca de 15 horas após o
início do estro, ou seja, após o final dos
sintomas de estro.
III – A prenhez dura entre 250 e 270 dias.
IV - O estro ou “cio” é observado a cada 21 dias
em média, com uma faixa de 18 a 24 dias.
V - O blastocisto chega ao útero por volta do
segundo dia.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) A afirmação I está correta, porém a afirmação IV
está incorreta.
b) as afirmações II e III estão corretas.
c) as afirmações I e IV estão corretas.
d) as afirmações III, IV e V estão corretas.
28. Sobre a Doença de Chagas, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Seu agente etiológico é a bactéria denominada
Trypanosoma cruzi e ela não possui vetor.
b) Seu agente etiológico é o protozoário denominado
Trypanosoma cruzi e seu principal vetor são insetos
do gênero Triatoma.
c) Seu agente etiológico é o protozoário denominado
Trypanosoma cruzi e ela não possui vetor.
d) Seu agente etiológico é a bactéria denominada
Trypanosoma cruzi e seu principal vetor são insetos
do gênero Triatoma.
29. Clostridioses são infecções ou intoxicações
causadas por bactérias do gênero Clostridium.
Assinale a alternativa que representa uma
doença classificada como clostridiose:
a) Salmonelose.
b) Tuberculose.
c) Tétano.
d) Listeriose.
30. A gestação em suínos dura, em média:
a) entre 200 e 215 dias.
b) entre 170 e 190 dias.
c) entre 240 e 260 dias.
d) entre 110 e 120 dias.
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