
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo 
escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50. 

2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite 
ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3 O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante 
a prova, é o único documento válido para a correção das 
questões objetivas expostas neste caderno. 

4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-
o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu 
nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras 
correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta 
esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua 
exclusiva responsabilidade. 

6 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese 
alguma haverá substituição por erro do candidato. 
 
 
 
 

7 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, 
havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O 
candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, 
emendada, com campo de marcação não preenchido ou 
com marcação dupla não será considerada.  

8 A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o 
tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer 
da prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.  

9 Reserve, no mínimo, os 15 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional 
para o preenchimento.  

10 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, 1 hora após o início da prova e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos 
anteriores ao horário determinado para o seu término. 

11 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova 
objetiva. 

12 Não se comunique com outros candidatos nem se levante 
sem a autorização do fiscal de sala. 

13 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova. 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 17/04/2016 – Data de aplicação da prova objetiva. 

 18/04/2016 – A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar da prova objetiva. 

 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo. 

 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá 
implicar a anulação da sua prova. 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Para responder às questões de 1 a 4, leia o texto seguinte. 

 
Juramento do Médico Veterinário 

 
 “Sob a proteção de Deus, PROMETO que, no 
exercício da Medicina Veterinária, cumprirei os dispositivos 
legais e normativos, com especial respeito ao Código de 
Ética da profissão, sempre buscando uma harmonização 
entre ciência e arte, aplicando os meus conhecimentos para 
o desenvolvimento da sanidade e do bem-estar dos 
animais, da qualidade dos seus produtos e da prevenção de 
zoonoses, tendo como compromissos a promoção do 
desenvolvimento sustentado, a preservação da 
biodiversidade, a melhoria da qualidade de vida e o 
progresso justo e equilibrado da sociedade humana. E 
prometo tudo isso fazer, com o máximo respeito à ordem 
pública e aos bons costumes. Assim o prometo.” 
  

(http://www.vetcardio.50webs.com/juramento.html. Acesso em 
14/03/2016.) 

 

QUESTÃO 1  
A forma verbal destacada no texto pertence a uma oração: 
 
(A) coordenada assindética. 
(B) subordinada adverbial temporal. 
(C) principal. 
(D) subordinada substantiva objetiva direta. 
(E) subordinada adjetiva restritiva. 
 

 

QUESTÃO 2  
Releia o trecho destacado abaixo: 
 
[...] cumprirei os dispositivos legais e normativos, com 
especial respeito ao Código de Ética da profissão [...] 
 
Após a leitura, indique a alternativa que traz a correta 
classificação sintática dos elementos grifados.  
 
(A) Adjuntos adnominais. 
(B) Objetos indiretos. 
(C) Complementos nominais. 
(D) Objetos diretos. 
(E) Núcleos do sujeito. 
 

 

QUESTÃO 3  
As palavras "harmonização" e "desenvolvimento" são 
formadas por: 
  
(A) composição por aglutinação.   
(B) derivação prefixal.  
(C) derivação parassintética.  
(D) derivação sufixal.   
(E) derivação prefixal e sufixal.  

QUESTÃO 4  
A partir da leitura do texto, infere-se que:  
 

(A) o juramento do Médico Veterinário é o documento 
mais importante para ser respeitado pelo profissional.  

(B) dispositivos legais e normativos não são importantes 
para o Médico Veterinário, pois, acima de tudo, deve 
estar o amor à profissão e aos animais.  

(C) existe um Código de Ética da profissão e este deve ser 
respeitado pelo Médico Veterinário.  

(D) o Médico Veterinário deve se preocupar apenas com a 
saúde e  o bem-estar dos animais.  

(E) o Médico Veterinário pode desrespeitar a ordem 
pública e os bons costumes.  

 

Para responder às questões de 5 a 7, leia o texto a seguir. 
 

Como acontece a transmissão da leptospirose nas 
cidades? 

 

A leptospirose ocorre nos centros urbanos e no 
campo. Nas cidades, pode atingir o homem e os animais 
domésticos dentro de casa, pelo contato com roedores, 
como ratazanas, ratos de telhado e camundongos, animais 
que buscam restos de alimento no lixo e esgoto. Os 
roedores não apresentam sinais clínicos, mas são os 
principais transmissores da leptospirose por excretarem a 
bactéria em grande quantidade pela urina praticamente 
por toda a vida. As leptospiras penetram na pele pelos 
olhos, boca, nariz e genital dos seres humanos e animais, 
por meio do contato com ambiente contaminado com urina 
de roedores ou pela lida com as excretas de outros animais 
doentes. Muitas vezes, o cão é o primeiro a adoecer e a 
transmitir a enfermidade aos tutores. No período das 
chuvas, quando ocorrem enchentes, os surtos de 
leptospirose humana tornam-se frequentes, principalmente 
nos locais de más condições de saneamento básico, com 
esgoto a céu aberto e lixões. Ao entrar em contato com as 
águas contaminadas pela inundação das tocas repletas de 
urina de roedores, o homem e os animais domésticos são 
acometidos pela doença. Infelizmente, o risco não 
desaparece depois que a água abaixa, pois a bactéria 
continua ativa na lama e nos resíduos úmidos. 

 

(http://www.crmvsp.gov.br/site/noticia_ver.php?id_noticia=5592. 
Acesso em 14/03/2016.) 
 

QUESTÃO 5 
Assinale a alternativa correta com relação à acentuação 
gráfica das palavras destacadas no texto. 

 

(A) As palavras são acentuadas porque pertencem ao 
grupo das paroxítonas terminadas em "o" seguidas ou 
não de "s".   

(B) As palavras são acentuadas porque pertencem ao 
grupo das proparoxítonas.  

(C) As palavras acentuadas não obedecem à mesma regra 
de acentuação gráfica.  

(D) As palavras recebem acentuação gráfica porque 
pertencem ao grupo dos substantivos. 

(E) A palavra "período" não deveria ser acentuada, pois 
pertence ao grupo dos hiatos. 
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QUESTÃO 6 
Releia o trecho abaixo.  
 
[...] No período das chuvas, quando ocorrem enchentes, os 
surtos de leptospirose humana tornam-se frequentes, 
principalmente nos locais de más condições de saneamento 
básico, com esgoto a céu aberto e lixões. [...] 

 
O sujeito da forma verbal destacada no trecho acima é 
classificado como: 
 
(A) sujeito indeterminado.   
(B) sujeito composto. 
(C) sujeito desinencial (oculto).  
(D) oração sem sujeito.  
(E) sujeito simples.  

 

QUESTÃO 7 
Após a leitura do texto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Apenas os roedores transmitem a leptospirose aos 

humanos. Por esse motivo, basta eliminá-los do meio 
urbano que o problema será resolvido.  

(B) O risco de contrair a leptospirose desaparece após as 
enchentes, pois a bactéria não sobrevive na lama e nos 
ambientes úmidos.  

(C) Más condições de saneamento básico, esgoto a céu 
aberto e lixões são elementos que colaboram para a 
proliferação da leptospirose.  

(D) Os roedores transmitem, por meio da urina, a 
leptospirose apenas para humanos. Outros tipos de 
animais não estão sujeitos à contaminação.   

(E) Apenas a urina dos roedores é o agente transmissor da 
leptospirose para humanos e animais domésticos.  
 

Para responder às questões 8 e 9, leia o texto seguinte. 

  
Código de Ética 

 
O Código de Ética é um instrumento normativo 

referencial para o exercício profissional. É nesse documento 
que conhecemos os nossos direitos e deveres profissionais 
em uniformidade de comportamento, a partir de uma 
conduta exemplar. Seu texto é definido por Resolução do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária, após aprovação 
de sua plenária e pode passar por atualizações. Todos os 
profissionais têm o dever de conhecer e seguir o código 
profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia para 
sua proteção e para a prestação de um serviço de 
excelência à sociedade. 

Na Medicina Veterinária, o instrumento traz o 
juramento profissional e seus capítulos dividem-se no 
detalhamento dos princípios fundamentais da profissão, 
deveres profissionais, direito dos Médicos Veterinários; 
comportamento profissional, responsabilidade profissional 
e relação com os colegas e honorários profissionais. Traz 
também normas para interatividade, especificando 
características da relação com o cidadão consumidor de 
seus serviços; relações com o animal e meio ambiente e a 
relação com a justiça. Por fim, detalha as infrações, 
penalidades e suas aplicações. 

O Código de Ética da Zootecnia traz os deveres 
fundamentais, comportamento profissional, relações com 
os colegas, sigilo e responsabilidade profissional. Também 
trata dos honorários profissionais, procedimentos no setor 
público ou privado, relação com a Justiça e a publicação de 
trabalhos científicos. 

 
(http://portal.cfmv.gov.br/portal/pagina/index/id/62/secao/2.  

Acesso em 14/03/2016.)  

________________________________________ 
QUESTÃO 8 
Leia as afirmações seguintes. 

 

I. As palavras "de", "em", "para" e "após" (1º parágrafo) 
pertencem ao grupo das preposições.  

II. A palavra "traz" (2º parágrafo) pertence à classe das 
preposições.  

III. No último parágrafo, caso seja retirado o acento 
gráfico da palavra "público", haverá mudança na classe 
gramatical do vocábulo. 

IV. As palavras "código", "comportamento" e "relação" 
(último parágrafo) pertencem à mesma classe 
gramatical. 

 
Após a leitura das afirmações, é possível dizer que:  

 
(A) todas as afirmações estão corretas.  
(B) há apenas duas afirmações corretas.   
(C) há três afirmações corretas.  
(D) apenas uma afirmação está correta.  
(E) nenhuma das afirmações está correta. 

 

QUESTÃO 9 
Após a leitura do texto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O Código de Ética apresenta uma falha, pois não traz 

em seus artigos as infrações a que está sujeito o 
profissional de Medicina Veterinária e não detalha as 
penalidades e suas respectivas aplicações. Assim, ele 
deve ser seguido, apenas, como um projeto de 
relatório.  

(B) O Código de Ética da Medicina Veterinária e o Código 
da Zootecnia possuem as mesmas características e 
mesma divisão. Essa igualdade os caracteriza como um 
relatório científico.   

(C) Apenas os profissionais da Medicina Veterinária devem 
conhecer o Código de Ética a fim de oferecerem um 
serviço de excelência à sociedade. Caracterizando, 
portanto, o documento como um planejamento 
profissional. 

(D) O Código de Ética não especifica as relações entre o 
Médico Veterinário e o consumidor de seus serviços. 
Não traz, igualmente, nenhuma referência às relações 
entre o Médico Veterinário e o animal. Isso o 
caracteriza como um relatório.  

(E) O Código de Ética é definido por Resolução do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária após 
aprovação de sua plenária e pode passar por 
atualizações. É visto como um instrumento normativo 
referencial para o exercício profissional. 
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QUESTÃO 10 
Leia o texto a seguir.  
 
[...] 

NO BRASIL 
 
Com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, 

nossa cultura científica e literária recebeu novo alento, pois 
até então não havia bibliotecas, imprensa e ensino superior 
no Brasil Colônia. São fundadas, inicialmente, as Faculdades 
de Medicina (1815), Direito (1827) e a de Engenharia 
Politécnica (1874). 

Quanto ao ensino das Ciências Agrárias, seu 
interesse só foi despertado quando o Imperador D. Pedro II, 
ao viajar para a França, em 1875, visitou a Escola 
Veterinária de Alfort, impressionou-se com uma 
Conferência ministrada pelo Veterinário e Fisiologista 
Collin. Ao regressar ao Brasil, tentou propiciar condições 
para a criação de entidade semelhante no País. 

Entretanto, somente no início deste século, já sob 
regime republicano, nossas autoridades decretaram a 
criação das duas primeiras instituições de ensino de 
Veterinária no Brasil, a Escola de Veterinária do Exército, 
pelo Dec. nº 2.232, de 06 de janeiro de 1910 (aberta em 
17/07/1914), e a Escola Superior de Agricultura e Medicina 
Veterinária, através do Dec. nº 8.919 de 20/10/1910 
(aberta em 04/07/1913), ambas na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Em 1911, em Olinda, Pernambuco, a Congregação 
Beneditina Brasileira do Mosteiro de São Bento, através do 
Abade D. Pedro Roeser, sugere a criação de uma instituição 
destinada ao ensino das ciências agrárias, ou seja, 
Agronomia e Veterinária. As escolas teriam como padrão de 
ensino as clássicas escolas agrícolas da Alemanha, as 
"Landwirschaf Hochschule". 

No dia 1º de julho de 1914, eram inaugurados, 
oficialmente, os cursos de Agronomia e Veterinária. 
Todavia, por ocasião da realização da terceira sessão da 
Congregação, em 15/12/1913, ou seja antes da abertura 
oficial do curso de Medicina Veterinária, um Farmacêutico 
formado pela Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia 
solicitava matrícula no curso de Veterinária, na condição de 
"portador de outro diploma do curso superior". A 
Congregação, acatando a solicitação do postulante, além de 
aceitar dispensa das matérias já cursadas indica um 
professor particular, para lhe transmitir os conhecimentos 
necessários para a obtenção do diploma antes dos (quatro) 
anos regimentares. Assim, no dia 13/11/1915, durante a 
24ª sessão da Congregação, recebia o grau de Médico 
Veterinário o senhor DIONYSIO MEILLI, primeiro Médico 
Veterinário formado e diplomado no Brasil. 

Desde o início de suas atividades até o ano de 1925, 
foram diplomados 24 Veterinários. Em 29 de janeiro, após 
13 anos de funcionamento, a Escola foi fechada por ordem 
do Abade D. Pedro Roeser. 

A primeira mulher diplomada em Medicina 
Veterinária no Brasil foi a DRA. NAIR EUGENIA LOBO, na 
turma de 1929 pela Escola Superior de Agricultura e 
Veterinária, hoje Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. 

No Brasil, os primeiros trabalhos científicos 
abrangendo a patologia comparada (animal e humana) 

foram realizados pelo Capitão-Médico JOÃO MONIZ 
BARRETO DE ARAGÃO, fundador da Escola de Veterinária 
do Exército, em 1917, no Rio de Janeiro, e cognominado 
PATRONO DA VETERINÁRIA MILITAR BRASILEIRA, cuja 
comemoração se dá no dia 17 de junho, data oficial de 
inauguração da Escola de Veterinária do Exército 
(17/06/1914). 

 
(http://www.portaleducacao.com.br/veterinaria/artigos/4043/his

toria-da-medicina-veterinaria-e-do-medico-veterinario) 

 
Após a leitura do excerto reproduzido, é possível afirmar 
que as características textuais permitem caracterizá-lo 
como:  

  
(A) um projeto. 
(B) um texto informativo. 
(C) um texto narrativo ficcional.  
(D) um texto descritivo-argumentativo.  
(E) um planejamento. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11 
Observe atentamente o argumento a seguir: 
 

“Se o cachorro está triste, então está doente. Se o 
cachorro está doente, então é levado ao 
veterinário. Portanto, se o cachorro está triste, 
então é levado ao veterinário.” 

 
Considerando-se: 
C = Cachorro 
D = Doente 
V = Veterinário 
 
Assinale a alternativa que contém a tradução para a 
linguagem simbólica desse argumento. 
 

(A) CD; DV; CV 

(B) CD; DV; CV 

(C) CD; DV; CV 

(D) CD; DV; CV 

(E) CD; DV; CV 
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QUESTÃO 12 

Observe atentamente o argumento a seguir: 
 

“O gato está com fome ou sono. O gato não está 
com sono. Portanto, está com fome.” 

 
Considerando-se: 
F = Fome 
S = Sono 
 
Assinale a alternativa que contém a tradução para a 
linguagem simbólica desse argumento. 
 

(A) FS; S; F 

(B) FS; S; F 

(C) FS; S; F 

(D) FS; S; F 

(E) FS; S; F 
 
 
 

 

QUESTÃO 13 

Um médico veterinário resolveu investigar a influência de 
uma ração com alto teor de proteínas no desenvolvimento 
de filhotes caninos. Ao realizar os testes em filhotes, para 
analisar o efeito da ração, alguns filhotes receberam a nova 
ração, com alto teor de proteínas, representada pela letra 
p, e outros receberam uma ração comum, representada 
pela letra c. Essas rações foram testadas em conjunto, e 
testadas separadamente. De forma a padronizar-se o 
procedimento investigatório e a demonstração dos 
resultados obtidos, convencionou-se a seguinte 
nomenclatura: 
 
V = VERDADEIRO, ou seja, o filhote consumiu a ração. 
F = FALSO, ou seja, o filhote não consumiu a ração. 
 
Foram analisadas 4 possibilidades, conforme a tabela 
verdade a seguir: 
 

p c p  c 

V V 1 

V F 2 

F V 3 

F F 4 

 

Assinale a alternativa que contém os valores corretos para 
1, 2, 3 e 4, considerando o conectivo do tipo 

BICONDICIONAL (p  c). 
 
(A) 1-F, 2-F, 3-F, 4-F 
(B) 1-V, 2-F, 3-F, 4-V 
(C) 1-V, 2-F, 3-F, 4-F 
(D) 1-V, 2-V, 3-F, 4-F 
(E) 1-F, 2-V, 3-F, 4-V 

 
 
 
 

QUESTÃO 14 

Sejam dadas as proposições r e s: 
 
r: O cavalo está agitado. 
s: O cavalo está com medo. 
 
Assinale a alternativa que contém a tradução para a 
LINGUAGEM CORRENTE, considerando uma proposição 

com conectivo do tipo conjunção (rs). 
 
(A) O cavalo está agitado e o cavalo está com medo. 
(B) O cavalo está agitado ou o cavalo está com medo. 
(C) O cavalo está agitado, então o cavalo está com medo. 
(D) O cavalo está agitado se, e somente se, o cavalo está 

com medo. 
(E) O cavalo está agitado, então o cavalo não está com 

medo. 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Sejam dadas as proposições a e b: 
 
a: O cachorro precisa de uma cirurgia.  
b: O cachorro está doente. 
 
Assinale a alternativa que contém a tradução para a 
LINGUAGEM SIMBÓLICA da seguinte proposição: 
 
“O cachorro precisa de uma cirurgia se, e somente se, o 
cachorro está doente”. 

(A) ab 

(B) ab 

(C) ab 

(D) ab 

(E) ab 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

Na enfermaria de um hospital veterinário, estão internados 
32 animais, sendo que desses animais 18 são cachorros e os 
demais são gatos. Um médico veterinário então seleciona, 
aleatoriamente, o prontuário médico de um desses animais 
para atendimento. Qual é a probabilidade de esse 
prontuário ser de um cachorro? 

(A) 7/16 
(B) 9/16 
(C) 7/9 
(D) 3/5 
(E) 5/9 
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QUESTÃO 17 

Em um armazém, foram acondicionados 16 sacos da ração 
A, 20 sacos da ração B e 28 sacos da ração C, porém, todos 
esses sacos foram acondicionados sem a devida 
identificação. Um auxiliar retira, aleatoriamente, desse 
armazém um saco de ração. Qual é a probabilidade de esse 
saco ser da ração B? 
 
(A) 43,75% 
(B) 25,00% 
(C) 31,25% 
(D) 57,14% 
(E) 80,00% 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

Considere os seguintes conjuntos: 
A = {3, 5, 7, 9} 
B = {3, 5, 9, 13}  
 
Assinale a alternativa que contém o conjunto C, sabendo 

que C = {A  B}. 
 
(A) C = {3, 5, 9} 
(B) C = {7, 13} 
(C) C = {7} 
(D) C = {13} 
(E) C = {3, 5, 7, 9, 13} 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

O perímetro, ou seja, a soma dos 4 lados do retângulo da 
figura é igual a 20. Qual é o valor do lado A desse 
retângulo? 
 

 
(A) 4 
(B) 12 
(C) 8 
(D) 10 
(E) 5 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

Observe, atentamente, a MATRIZ a seguir: 
 

 
 
Assinale a alternativa que contém os valores que devem ser 
colocados nas posições A, B e C da matriz. 
 
(A) A = 9; B = 8; C = 16 
(B) A = 9; B = 8; C = 14 
(C) A = 8; B = 9; C = 14 
(D) A = 8; B = 9; C = 16 
(E) A = 8; B = 9; C = 18 

 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, 
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 
 

QUESTÃO 21  
Os dispositivos leitores biométricos, conectados a um 
computador, podem ser classificados de qual forma? 
 
(A) Periféricos de entrada. 
(B) Periféricos de saída. 
(C) Periféricos de entrada e saída. 
(D) Scanners de saída. 
(E) Unidades de armazenamento. 
 

QUESTÃO 22  
No sistema operacional Windows 8, qual será o valor 
apresentado na Calculadora (com fonte grande, na 2ª linha 
do visor), ao se colar a fórmula 12+13+15, digitada no 
programa Bloco de Notas? 
 
(A) 0 
(B) 12 
(C) 13 
(D) 15 
(E) 40 
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QUESTÃO 23  
Utilizando-se o programa Bloco de Notas, do sistema 
operacional Windows 8, digita-se no início o texto .LOG e 
mais nada. Salva-se o arquivo com qualquer nome e fecha-
se o programa. Assinale a alternativa que exibe o que é 
esperado ao se abrir o mesmo arquivo pelo próprio Bloco 
de Notas. 
 
(A) Será exibido o símbolo Smile, . 
(B) O texto será aberto com uma frase motivacional. 
(C) O texto será aberto com hora e data de abertura. 
(D) A abertura do texto será instantânea, muito mais 

rápido que o convencional. 
(E) Ao invés do programa Bloco de Notas, será aberto o 

programa MS Word, se este estiver instalado no 
computador. 

 

O texto seguinte, do site guiadoestudante.abril.com.br, 
deverá ser utilizado para responder às questões 24, 25 e 
26, sobre o programa MS Word 2013. 
 

 
 

QUESTÃO 24  
Foi aplicado no texto, em todo o seu parágrafo, qual destes 
alinhamentos? 
 
(A) À Esquerda. 
(B) À direita. 
(C) Justificado. 
(D) Horizontal à direita. 
(E) Horizontal à esquerda. 
 

QUESTÃO 25  
Qual das seguintes formas foi aplicada na figura inserida no 
texto? 
 
(A) Atrás do Texto. 
(B) Em Frente ao Texto. 
(C) Através. 
(D) Alinhado com o Texto. 
(E) Quadrado. 

QUESTÃO 26  
Ao se digitar i??a na janela da ferramenta Localizar, com a 
opção curinga selecionada, quantas ocorrências serão 
encontradas nesse texto? 
 
(A) 1. 
(B) 3. 
(C) 5. 
(D) 7. 
(E) 9. 
 
 

O seguinte trecho de planilha deverá ser utilizado para 
responder às questões 27 e 28, sobre o programa MS Excel 
2013. 
 

 
 
 

QUESTÃO 27 
Considerando que para ser aprovado o aluno deve ter uma 
Média igual ou superior a 6,0, assinale a alternativa que 
exibe uma fórmula correta para calcular a quantidade de 
alunos aprovados. 
 
(A) =CONT.SE(B2:B7;">=6") 
(B) =CONT.SE(B2:B7;>=6) 
(C) =QUANT(A$2:A$7;6) 
(D) =QUANT(A$2:A$7;>=6) 
(E) =SOMA(A$2:A$7;>=6) 
 
 

QUESTÃO 28  
Aplicando-se um duplo clique sobre a alça de 
preenchimento da célula B2, que valor será exibido na 
célula B5? 
 
(A) 4. 
(B) 5. 
(C) 6. 
(D) 8. 
(E) 9. 
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QUESTÃO 29  
O software navegador Google Chrome possui uma 
ferramenta própria que gerencia cada aba aberta e cada 
extensão e plugin utilizados. Como se chama essa 
ferramenta? 
 

(A) Gerenciador de Tarefas. 
(B) Admin. 
(C) Chromecast. 
(D) Googlecast. 
(E) Complementos. 
 

QUESTÃO 30  
Qual dos seguintes serviços da Web é um ótimo exemplo 
de ambiente colaborativo? 
 

(A) Google. 
(B) Yahoo. 
(C) Wikipedia. 
(D) Gmail. 
(E) MS Office 365. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 
A qualidade no atendimento é um dos principais fatores 
para manter a empresa produtiva e competitiva no 
mercado. Esta realidade é apontada como positiva em 
todos os níveis organizacionais.  
“Atendimento é sinônimo de empatia e atenção.” (Godri, 
1994, p. 59). Ou seja, o cliente deve ser tratado com 
prioridade, deve ser ouvido, acompanhado, tratado 
preferencialmente pelo nome e, acima de tudo, com 
respeito a suas decisões e opiniões. 
 

Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmativas. 
 
I. Ao se executar o atendimento, deve-se priorizar o 

vínculo humano, ou seja, primeiro o cliente, depois o 
lado comercial; lembrar sempre que cada cliente é 
único, que não há dois iguais e que de cada um 
depende a permanência da empresa no mercado. 

II. O atendimento ao cliente não se restringe apenas ao 
momento do atendimento/compra, mas também o 
pós-venda; a empresa tem que utilizar processos de 
comunicação para saber a opinião do cliente em 
relação ao atendimento, produto e serviço adquirido, 
fortalecendo, assim, a parceria empresa/cliente. 

III. Para se sobressair no atendimento ao cliente, uma 
organização precisa ter funcionários de alto a baixo 
que compartilhem em compromisso com a prestação 
de serviços superiores. Uma empresa pode garantir 
esse comprometimento ajudando os funcionários a 
compreender que a superioridade em serviços é do seu 
interesse. 
 

Pode-se afirmar que: 
 

(A) todas estão corretas. 
(B) somente I está correta. 
(C) somente II está correta. 
(D) somente III está correta. 
(E) há duas afirmativas corretas, somente. 

QUESTÃO 32 

Basicamente, a função do arquivo é guardar e organizar os 
documentos acumulados pela instituição a que pertencem, 
de forma a facilitar sua localização, quando necessário. 
Uma boa organização dos arquivos permite que a 
instituição ganhe tempo e otimize seus recursos. Nesse 
ambiente, alguns conceitos devem ser de conhecimento do 
Assistente Administrativo.  
 
Analise os conceitos a seguir.  
 
I. Conjunto de todas as atividades que envolvem o 

controle dos documentos da instituição, desde a sua 
criação até o seu destino final (eliminação ou guarda 
permanente). 

 
II. Conjunto organizado de documentos acumulados por 

uma pessoa ou instituição ao longo de suas atividades. 
 

III. Conjunto de documentos mantidos sob a guarda de um 
arquivo. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta 
conceitos descritos. 
 
(A) Documentação arquivística, acervo, estágio 

documental. 
(B) Gestão de Documentos, arquivo, acervo. 
(C) Protocolo, acervo, ciclo documental. 
(D) Gestão de Documentos, acervo, protocolo. 
(E) Protocolo, arquivo, ciclo documental. 
 
 

QUESTÃO 33 

Os arquivos elaboram seus códigos de classificação a partir 
das atividades desenvolvidas pela instituição, de forma que 
cada empresa adotará códigos específicos, de acordo com 
os tipos de documentos gerados por suas atividades 
rotineiras. Leia as afirmativas a seguir, no tocante à 
classificação dos arquivos. 
 
I. De acordo com a entidade mantenedora, a bibliografia 

arquivística divide os arquivos em públicos ou privados. 
 

II. Quanto ao estágio de evolução dos documentos, ou 
seja, considerando as características dos documentos 
mantidos em um arquivo, podemos classificá-los em 
especiais ou especializados. 

 
III. Quanto à extensão de sua localização (classificação 

utilizada para diferenciar os arquivos com relação ao 
local em que são instalados), eles podem ser setoriais 
ou centrais. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) todas estão corretas. 
(B) somente I está correta. 
(C) somente II está correta. 
(D) somente III está correta. 
(E) há duas afirmativas corretas, somente. 
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QUESTÃO 34 

O Assistente Administrativo precisa ter conhecimento de 
correspondência oficial e comercial, tendo em vista que a 
elaboração ou encaminhamento de avisos, memorandos ou 
ofícios está entre suas atribuições. Considerando-se a 
estrutura desses documentos, o texto a seguir é:  
 

“Encaminho, para exame e pronunciamento, a anexa cópia 
do telegrama nº 16, de 17 de março de 2016, do Presidente 
da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, a respeito 
da campanha de antipirataria dos produtos veterinários.” 
 

(A) introdução, no caso de mero encaminhamento de 
documentos. 

(B) introdução, no caso em que não é mero 
encaminhamento de documentos, e que se confunde 
com o parágrafo de abertura. 

(C) desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado e uma 
ideia é expressa. 

(D) introdução para a conclusão, em que é reafirmada ou 
simplesmente reapresentada a posição recomendada 
sobre o assunto. 

(E) parágrafo de desenvolvimento, a respeito do 
documento que encaminha.  
 

QUESTÃO 35 
Os pronomes de tratamento (ou de segunda pessoa 
indireta) apresentam certas peculiaridades quanto à 
concordância verbal, nominal e pronominal. Considerando-
se ouvir trechos de uma conversa em que são ditas as 
afirmativas a seguir, quais podem ser consideradas certas? 
 
I. “Vossa Senhoria nomeará o suplente”. 
II. “Vossa Excelência conhece o assunto”. 
III. “Vossa Senhoria nomeará seu substituto.” 
 
(A) Todas estão corretas. 
(B) Somente I está correta. 
(C) Somente II está correta. 
(D) Somente III está correta. 
(E) Há duas afirmativas corretas, somente. 

 

QUESTÃO 36 

A constante repetição de determinados termos em 
correspondências oficiais e empresariais favorece a 
utilização das abreviaturas, poupando tempo tanto de 
escrita como de leitura. Leia o trecho a seguir e assinale a 
alternativa com a correta sequência das respectivas 
abreviaturas dos termos em negrito. 
 
“O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 
Roraima aguarda resposta da Associação quanto ao artigo 
publicado no jornal local. Caso o documento venha 
protegido, precisaremos de um código para acessá-lo.”  
  
(A) assoc. / art. / doc. / códg.  
 

(B) asoc. / art. / doc. / cód.  
 

(C) assoc. / artg. / doc. / cód.  
 

(D) assoc. / art. / doc. / cód.  
 

(E) assoc. / art. / doct. / cód.  

QUESTÃO 37 

A Administração direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
está submetida aos princípios previstos no artigo 37 da 
Constituição Federal. 
 
Leia o texto a seguir e assinale a alternativa com as 
respostas que preenchem, correta e respectivamente, as 
lacunas. 
 
Segundo o princípio da __________, o administrador não 
pode fazer o que bem entender na busca do(a) _________, 
ou seja, tem que agir segundo a lei, só podendo fazer aquilo 
que a lei expressamente autoriza e no silêncio da lei está 
proibido de agir. Já o ___________ pode fazer tudo aquilo 
que a lei não proíbe e o que silencia a respeito. Portanto, 
tem uma maior liberdade do que o __________. 
 
(A) moralidade, igualdade, administrado, administrador. 
(B) moralidade, igualdade, administrador, administrado. 
(C) legalidade, interesse público, administrado, 

administrador. 
(D) legalidade, bem comum, administrador, administrado. 
(E) moralidade, continuidade da prestação do serviço 

público, administrado, administrador. 
 

QUESTÃO 38 
O organograma é o gráfico que representa a estrutura 
formal da empresa, isto é, a disposição e a hierarquia de 
seus órgãos. Ele pode ser horizontal ou vertical, mas em 
ambos os casos alguns cuidados devem ser tomados na sua 
elaboração. Leia as afirmativas a seguir. 
 
I. Em estruturas muito complexas, pode-se utilizar o 

recurso de um organograma geral de toda a 
organização seguida dos organogramas detalhados de 
cada departamento. 

 
II. O tamanho dos retângulos para cada órgão pode variar 

para cada nível hierárquico, porém, em um mesmo 
nível, o tamanho deve ser o mesmo. 

 
III. Pode-se usar o recurso de diferenciação com cor (do 

fundo do retângulo ou das letras) para um órgão ou 
setor que se deseja destacar. 

 
IV. O uso de abreviaturas e siglas deve ser evitado e, 

quando utilizado, o organograma deve ser 
acompanhado com a respectiva legenda. 

 
V. Não se devem fracionar organogramas, ou seja, parte 

em uma folha e o restante em outra. 

 
É correto o que se afirma em: 

 
(A) uma afirmativa, somente. 
(B) duas afirmativas, somente. 

(C) três afirmativas, somente. 

(D) quatro afirmativas, somente.  
(E) todas. 
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QUESTÃO 39 

Sobre a ética no serviço público, leia as afirmativas a seguir. 
 

I. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não 
pode omiti-la ou falseá-la, salvo os casos em que a 
informação pretendida contrarie os interesses da 
Administração Pública. 

 
II. O servidor público deve ser probo, reto, leal e justo, 

demonstrando toda a integridade do seu caráter, 
escolhendo sempre, quando estiver diante de duas 
opções, a melhor e a mais vantajosa para o seu bem-
estar. 

 
III. O servidor público não poderá desprezar o elemento 

ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir 
somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o 
inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 
desonesto. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) todas estão corretas. 
(B) somente I está correta. 
(C) somente II está correta. 
(D) somente III está correta. 
(E) há duas afirmativas corretas, somente. 

 
 

QUESTÃO 40 
Solicita-se ao Assistente Administrativo que elabore um 
fluxograma com as seguintes características: 
 

 estrutura simples, indicando apenas as atividades 
realizadas, sem diferenciá-las por tipos; 

 utilizado para uma visualização rápida do processo;  

 uso de frases curtas que identifiquem as atividades 
realizadas; 

 frequentemente usado para representar graficamente 
as entradas, operações e processos, saídas, conexões, 
decisões, arquivamento etc., que constituem o fluxo ou 
sequência das atividades de um sistema qualquer; 

 usa uma simbologia mais rica e variada. 
 
Que tipo de fluxograma ele deve, então, elaborar? 
 
(A) Diagrama de Inspeção. 
(B) Funcionograma. 
(C) Diagrama de Blocos. 
(D) Gráfico de Verificação. 
(E) Fluxograma de Processos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 
A Administração de Materiais consiste em suprir a 
organização dos materiais nas quantidades certas, na 
qualidade requerida, no momento oportuno, 
armazenando-os de maneira adequada e em local 
apropriado, praticando preços econômicos e minimizando 
estoques. O conceito a seguir encerra a definição de: 
 
“Indicador responsável por informar o período (geralmente 
em dias) que o estoque médio será capaz de atender a 
demanda média”.  
 
(A) Estoque Total. 
(B) Giro de Estoque. 
(C) Cobertura de Estoques (ou Taxa de Cobertura). 
(D) Rotatividade de Material. 
(E) Gestão de Material. 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 

A Administração Pública Descentralizada ou Indireta é 
exercida por outras pessoas jurídicas que não se 
confundem com os entes federados (União, Estados e 
Municípios). Assinale, a seguir, a alternativa que aponte 
somente exemplos de sociedades de economia mista. 
 
(A) Correios, Caixa Econômica Federal, Ibama. 
(B) CAER, CERR, Banco do Brasil. 
(C) INSS, UERR, Prefeitura Municipal de Boa Vista. 
(D) Senac, FEPE, Funvet. 
(E) CFMV, Anvisa, INEP. 
 
 
 

QUESTÃO 43 

As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas 
as hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93. Segundo essa lei, 
seguro-garantia é: 
 
(A) o seguro que é feito por órgãos e entidades da 

Administração, pelos próprios meios. 
(B) o seguro que garante o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas por empresas em licitações e 
contratos. 

(C) o seguro que garante toda transferência de domínio de 
bens a terceiros. 

(D) o seguro que garante que uma entidade contrate com 
terceiros sob o regime de empreitada por preço global 
ou por preço unitário. 

(E) o seguro que garante mão de obra para pequenos 
trabalhos por preço certo. 
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QUESTÃO 44 

Os contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: I - unilateralmente pela Administração; II – por 
acordo das partes. 
 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, serviços ou compras, até __________ do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 
___________ para os seus acréscimos. 
 
 

As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas 
por: 
 

(A) 10% (dez por cento); 15% (quinze por cento) 
(B) 15% (quinze por cento); 50% (cinquenta por cento) 
(C) 10% (dez por cento); 25% (vinte e cinco por cento) 
(D) 25% (vinte e cinco por cento); 50% (cinquenta por 

cento) 
(E) 20% (vinte por cento); 25% (vinte e cinco por cento) 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 
De acordo com a Lei Federal nº 5.517/68, que dispõe sobre 
o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os 
Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, são 
atribuições do CFMV: 
 
I. organizar o seu regimento interno, submetendo-o à 

aprovação de uma assembleia geral. 
 

II. examinar as reclamações e representações escritas 
acerca dos serviços de registro e das infrações desta 
Lei.  

 
III. aplicar as sanções disciplinares, estabelecidas nesta Lei. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) todas estão corretas. 
(B) somente I está correta. 
(C) somente II está correta. 
(D) somente III está correta. 
(E) nenhuma está correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 

Analise as afirmativas a seguir tendo como embasamento a 
Lei nº 5.517/68. 
 
I. O médico-veterinário para o exercício de sua profissão 

é obrigado a se inscrever no Conselho de Medicina 
Veterinária a cuja jurisdição estiver sujeito e pagará 
uma anuidade ao respectivo Conselho até o dia 31 de 
março de cada ano, acrescido de 20% quando fora 
deste prazo. O médico-veterinário ausente do País fica 
isento do pagamento da anuidade. 

 
II. O Conselho Federal ou Conselho Regional de Medicina 

Veterinária cobrará taxa pela expedição ou substituição 
de carteira profissional pela certidão referente à 
anotação de função técnica ou registro de firma. 

 
III. As firmas de profissionais da Medicina Veterinária, as 

associações, empresas ou quaisquer estabelecimentos 
cuja atividade seja passível da ação de médico-
veterinário, deverão, sempre que se tornar necessário, 
fazer prova de que, para esse efeito, têm a seu serviço 
profissional habilitado na forma desta Lei. Aos 
infratores será aplicada, pelo Conselho Regional de 
Medicina Veterinária a que estiverem subordinados, 
multa que variará de 20% a 100% do valor do salário-
mínimo regional, independentemente de outras 
sanções legais. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) todas estão corretas. 
(B) somente I está correta. 
(C) somente II está correta. 
(D) somente III está correta. 
(E) há duas afirmativas corretas, somente. 
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QUESTÃO 47 

Segundo o Decreto Federal nº 69.134/71, estão obrigadas a 
registro no Conselho de Medicina Veterinária 
correspondente à região onde funcionarem as firmas, 
associações, companhias, Cooperativas, empresas de 
economia mista e outras que exerçam atividades peculiares 
à Medicina Veterinária, a saber: a) firmas de planejamento 
e de execução de assistência técnica à pecuária; b) 
hospitais, clínicas e serviços médico-veterinários; c) demais 
entidades dedicadas à execução direta dos serviços 
específicos de Medicina Veterinária previstos nos Artigos 5º 
e 6º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968. Leia as 
afirmativas a seguir. 
 
I. A taxa de inscrição corresponderá a 20% (vinte por 

cento) do maior salário-mínimo da região abrangida 
pelo Conselho, vigente na data do seu recolhimento. 

 
II. As entidades, inclusive suas filiais, que não estejam 

obrigadas ao registro de capital social, pagarão 
anuidade correspondente a 1 (um) maior salário-
mínimo da região jurisdicionada pelo respectivo 
Conselho de Medicina Veterinária. 

 
III. A anuidade deve ser paga até o dia 31 de janeiro de 

cada ano. A taxa de inscrição e a anuidade sofrerão um 
acréscimo sobre o seu valor, quando pagas fora do 
prazo estabelecido neste decreto, cabendo ao 
Conselho de Medicina Veterinária promover a 
cobrança judicial, em caso de atraso de pagamento 
superior a 60 (sessenta) dias. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) todas estão corretas. 
(B) somente I está correta. 
(C) somente II está correta. 
(D) somente III está correta. 
(E) há duas afirmativas corretas , somente. 

 
 

QUESTÃO 48 
Assinale a alternativa que contraria a Resolução CFMV nº 
591/92 que institui e aprova o Regimento Interno Padrão 
(RIP) dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária-
CRMVs. 
 
(A) A cobrança das anuidades e multas – pessoas físicas e 

jurídicas – quando levadas a Juízo – será promovida 
mediante processo de execução fiscal, na forma da 
legislação em vigor. 

(B) Cada CRMV poderá manter um serviço jurídico, ou 
realizar consultas, quando necessário. 

(C) Cada CRMV contará, necessariamente, com uma 
Comissão de Tomada de Contas (CTC), eleita pela 
maioria dos membros efetivos dos respectivos 
Plenários. O mandato dos membros da Comissão 
coincidirá com o da Diretoria/Plenário. 

(D) A Comissão será composta de 5 (cinco) membros, 
sendo: um Presidente; dois membros titulares e dois 
suplentes. Na falta ou impedimento de membro titular, 
o Presidente da CTC convocará um dos suplentes. 

(E) Poderá compor a Comissão de Tomada de Contas 
qualquer Conselheiro efetivo ou suplente do CRMV e, 
na falta ou impedimento destes, um membro da 
Diretoria Executiva do respectivo CRMV. 
 
 

QUESTÃO 49 

A Resolução CFMV nº 619/94 especifica o campo de 
atividades do zootecnista. Sendo assim, são atividades 
inerentes a esse profissional: 
 
I. administração de propriedades rurais. 

 
II. direção de instituições de ensino e de pesquisa na área 

de produção animal. 
 

III. regência de disciplinas ligadas à produção animal no 
âmbito de graduação, pós-graduação e em quaisquer 
níveis de ensino. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) todas estão corretas. 
(B) somente I está correta. 
(C) somente II está correta. 
(D) somente III está correta. 
(E) há duas afirmativas corretas, somente. 
 
 

QUESTÃO 50 
A Resolução nº 1.041/13, que dispõe sobre inscrição, 
registro, cancelamento e movimentação de pessoas física e 
jurídica, no âmbito da Autarquia, estabelece em seu 
Capítulo II, Seção II – Da Suspensão ou Cancelamento da 
Inscrição da Pessoa Física –, que o profissional poderá 
proceder à suspensão ou cancelamento de sua inscrição: 
 
I. mediante apresentação de requerimento, direcionado 

ao Presidente do CRMV, contendo os motivos do 
pedido de suspensão ou cancelamento. 

II. mediante declaração assinada de que não exerce e não 
exercerá as atividades profissionais durante o período 
de suspensão ou cancelamento, sob penas da lei. 

III. juntada a cédula de identidade profissional. No caso de 
extravio da cédula de identidade profissional, deverá 
anexar a certidão de registro de ocorrência policial. 

IV. mediante certidão de quitação eleitoral, inclusive 
criminal. 

V. por meio de comprovante de pagamento das taxas de 
inscrição, expedição da cédula de identidade 
profissional e anuidade. 

 

Quantos dos incisos acima estão corretos? 
 
(A) Quatro, somente. 
(B) Três, somente. 
(C) Dois, somente. 
(D) Um, somente. 
(E) Todos.  
 


