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MÉDICO VETERINÁRIO

21 de outubro de 2018

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar‐se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para a sua
aplicação.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 20 (vinte) de Conhecimentos
Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
Total de questões

NOME COMPLETO:

Número de questões
10 questões
20 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
70 pontos
100 pontos

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
_________________________

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO TRAIRI/AGRESTE POTIGUAR
EDITAL Nº. 001/2018

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
O texto abaixo servirá de base para as questões 1 e 2.

Noção de erro de português é afetada pela ideia de que, vista
do passado, toda evolução é corrupção
Aldo Bizzocchi

Somos um povo que adora discutir a própria língua. E quando o fazemos, um dos assuntos que
invariavelmente vêm à baila é a famigerada questão do erro gramatical. Muito se tem debatido a respeito, e
a suposta existência de erros em nossa fala (bem como na escrita) ensejou até o surgimento de uma nova
profissão, por sinal lucrativa, a de consultor gramatical. Igualmente, peritos no assunto têm mantido com
sucesso colunas em jornais, sites, programas de rádio ou televisão com o propósito de ensinar as pessoas a
falar corretamente o seu próprio idioma. Isso porque, segundo o diagnóstico catastrofista desses entendidos,
nunca se falou tão mal o português como agora, nossa língua caminha inelutavelmente para a ruína e a
dissolução, já não se escreve mais como antigamente, e toda uma interminável cantilena de rabugices.
(...)
É preciso, então, definir claramente o que é o erro em matéria de língua. É evidente que, se um
estrangeiro tentando falar português disser “O meu mulher ser muito bonita”, cometerá um erro, a ponto de
se poder dizer que isso não é português. Da mesma forma, quando cometemos um lapsus linguae, isto é, um
equívoco involuntário do qual temos consciência, estamos diante de um erro linguístico.
Mas o que se costuma chamar de “erro de português” é uma expressão linguística que nada tem de
acidental, já que é sistemática e, geralmente, proferida por pessoas de menor nível escolar e socioeconômico,
embora possa ocorrer até nos mais altos escalões da sociedade. Para a linguística, que é a ciência da
linguagem humana, esse fenômeno não pode ser chamado de erro. Se a língua é um sistema de signos que
se articulam segundo leis definidas para permitir a comunicação e o pensamento humanos, toda expressão
linguística, mesmo a das pessoas iletradas, cumpre esse papel com eficiência.
(...)
A maioria dos chamados erros constitui, na verdade, um uso linguístico inadequado à situação de
comunicação. Para entendermos melhor essa inadequação, vamos fazer uma analogia entre a língua que
falamos e a roupa que usamos. Ninguém em sã consciência vai a uma cerimônia de formatura de camiseta e
bermudas tampouco vai à praia de terno. Assim como há uma roupa adequada a cada ocasião, há uma forma
de expressão linguística, chamada registro ou nível de linguagem, adequada a cada situação de discurso.
(...)
Mas e aquelas pessoas que moram na periferia ou na zona rural e dizem “pobrema”, “cardeneta” ou
“puliça”, elas não estão falando errado? Do ponto de vista normativo, sim. Mas, como disse, a gramática
normativa só se aplica a situações e ambientes formais. O registro deve, antes de tudo, estar adequado ao
contexto social da comunicação. Pessoas que vivem num meio de baixa escolaridade e pronunciam
“pobrema” estão adaptadas ao seu habitat. Se você duvida, experimente entrar numa favela do Rio vestindo
roupa social e vá conversar com os traficantes usando linguagem de magistrado para ver o que lhe acontece.
Não estou dizendo com isso que o linguajar das pessoas não-escolarizadas deva ser incentivado. É
evidente que, como cidadãos, devemos lutar para acabar com a pobreza e a ignorância. Nesse sentido, não
apenas pronunciar “pobrema” é errado; morar em favelas ou andar maltrapilho é muito mais. No entanto,
muitos brasileiros moram em barracos ou na rua e só têm uma roupa – muitas vezes esfarrapada – para vestir
e só um registro para falar. Sua fala é pobre como é pobre a sua existência, tanto física quanto mental. O
imaginário da classe média idealiza essas pessoas indo a todos os lugares sempre com a mesma camisa
surrada, os mesmos chinelos velhos, e falando com todos sempre do mesmo modo.
Texto adaptado.Fonte: Língua Portuguesa, ano 3, n.º 25,
novembro de 2007
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01. A intenção comunicativa predominante no texto é
A) divulgar as causas para o que, costumeiramente, denomina-se de “erro de português”;
B) narrar situações que exemplificam o que, costumeiramente, denomina-se de “erro de português;
C) descrever situações que justificam o que, costumeiramente, denomina-se de “erro de português.
D) opinar sobre o equívoco em relação ao que, costumeiramente, denomina-se de “erro de português;

02. Após a leitura do texto de Aldo Bizzocchi podemos inferir que o autor trata a questão do erro de português
a partir de um enfoque
A) pragmático, pois se refere ao uso da língua adequado às diferentes situações e contextos em que se
insere o falante.
B) sociológico, pois se refere, prioritariamente, à questão socioeconômica das classes média e alta.
C) gramatical, pois trata do que é “certo” ou “errado” no uso da língua portuguesa, conforme o que
prescreve a norma.
D) acadêmico, pois trata o uso da língua como uma questão científica que apresenta os motivos dos
erros e acertos dos falantes.
03. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que preencham,
RESPECTIVAMENTE, as lacunas da seguinte frase:

“Quando se trata de eleição ___ duas coisas devem ser observadas ____ uma é o projeto político
proposto pelo candidato ___ a outra é o posicionamento dele ante as demandas populares.”
A) dois pontos – vírgula – ponto e vírgula.
B) ponto e vírgula – vírgula – vírgula.
C) vírgula – dois pontos – ponto e vírgula.
D) vírgula – vírgula – ponto e vírgula.

Leia o excerto a seguir, extraído da obra Iracema (José de Alencar), para responder às questões
4 e 5.
“Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a
ponta farpada”.
José de Alencar

04. No que tange às sequências tipológicas, é correto afirmar que o texto apresentado se trata de
A) uma sequência descritiva, com adjetivos que possibilitam a construção de um texto estático.
B) uma sequência narrativa pela presença de verbos que apresentam uma sucessão de fatos.
C) uma sequência descritiva, pela presença de substantivos acompanhados de adjetivos que os
caracterizam.
D) uma sequência narrativa pela presença de verbos dos quais se possibilita traçar um perfil do
personagem da romance.
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05. Ainda com base no texto de José de Alencar, anteriormente apresentado, assinale a opção que apresenta
uma outra construção possível para a última oração do excerto, sem que o sentido do texto seja alterado.
A) (...)deu a haste ao desconhecido e guardou consigo a ponta farpada.
B) (...)deu a haste ao desconhecido ao guardar consigo a ponta farpada.
C) (...)deu a haste ao desconhecido por ter guardado consigo a ponta farpada.
D) (...)deu a haste ao desconhecido e guardando consigo a ponta farpada.

06. Leia o texto a seguir:
“Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos
os sonhos do mundo.”
Fernando Pessoa

Marque a opção que classifica correta e simultaneamente os termos em destaque no texto acima.
A) Objeto direto – oração subordinada substantiva objetiva direta – objeto direto.
B) Objeto direto – objeto direto – objeto direto.
C) Predicativo do sujeito – oração subordinada substantiva objetiva direta – objeto direto.
D) Predicativo do sujeito – objeto direto – objeto direto.

07. Marque a opção que apresenta problema de desrespeito à norma padrão da Língua Portuguesa, quanto
à colocação pronominal.
A) Sempre te quis como amiga.
B) Desaprovei a proposta que deram-me.
C) Os participantes não lhe obedeceram às orientações.
D) Todos me chamaram ao mesmo tempo.

08. Considerando que o texto abaixo foi extraído de uma conversa do whatsapp, assinale a opção correta,
acerca da variação linguística empregada nele.

Vc ñ falou cmg hj, BB... Estou com sdds. Bjs!

A) Esse tipo de escrita é desconsiderado como texto, visto que não cumpre sua função comunicativa,
pois corrompe a norma padrão, apesar de cumprir a função social da língua.
B) Por ter palavras abreviadas em excesso, está totalmente contrariando as regras da gramática, logo
não é um texto capaz de cumprir a função social da linguagem, que é a comunicação.
C) Esse tipo de escrita é considerável, pois é valorizado em qualquer situação de comunicação, haja
vista que cumpre a função social da língua, que é a comunicação.
D) Apesar de se tratar de uma linguagem abreviada, o texto cumpre sua função comunicativa, mas esse
tipo de variação linguística só deve ser utilizado em situações informais específicas.
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09. Considere a frase:
“[Eu] Falei que a realização profissional não é uma coisa tão relativa assim, pois seriam as mesmas, para
você e para mim, as expectativas sobre o sucesso decorrente da escolha da profissão certa.”
Com a substituição da palavra “expectativas” por “expectativa”, qual das opções a seguir teve a
concordância (verbal e nominal) ajustada coerentemente?

A) “[Eu] Falei que a realização profissional não é uma coisa tão relativa assim, pois seria as mesmas,
para você e para mim, a expectativa sobre o sucesso decorrentes da escolha da profissão certa.”
B) “[Eu] Falei que a realização profissional não é uma coisa tão relativa assim, pois seriam as mesmas,
para você e para mim, a expectativa sobre o sucesso decorrente da escolha da profissão certa.”
C) “[Eu] Falei que a realização profissional não é uma coisa tão relativa assim, pois seria a mesma, para
você e para mim, a expectativa sobre o sucesso decorrente da escolha da profissão certa.”
D) “[Eu] Falei que a realização profissional não é uma coisa tão relativa assim, pois seria as mesmas,
para você e para mim, a expectativa sobre o sucesso decorrente da escolha da profissão certa.”

10. Considere o texto a seguir.

Disponível em: https://www.google.com.br/search. Acesso em
04 de setembro de 2018.

Marque a opção na qual todas as palavras estão grafadas em consonância com o Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa, com vigência obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2016, e que a
ortografia se justifica pela mesma regra das palavras apresentadas no segundo quadrinho da tirinha.
A) Chapéus – papéis – heróis – Piauí.
B) Androide – alcateia – estreia – joia.
C) Feiura – bocaiuva – saúde – saída.
D) Enjoo – veem – perdoo – assembleia.
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO TRAIRI/AGRESTE POTIGUAR
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA MÉDICO VETERINÁRIO
11. Qual alternativa representa zoonoses causadas por protozoários, bactérias e vírus, respectivamente:
A) Eimeriose, Cinomose e Tuberculose.
B) Leishmaniose, Leptospirose e Raiva.
C) Eimeriose, Tétano e Leptospirose.
D) Anemia infecciosa, Mormo e Brucelose.

12. Quando se trata de realizar um Inquérito Epidemiológico, sabemos que:
A) Será feito um levantamento por meio de coleta ocasional de dados, quase sempre por amostragem,
e que fornece dados sobre a prevalência de casos clínicos ou portadores em uma determinada
comunidade.
B) Ele dará o resultado do número de casos clínicos ou de portadores existentes em um determinado
momento, em uma comunidade, dando uma ideia estatística da ocorrência do evento ou doença.
C) Dará como resultado o número de novos casos de uma doença, ocorridos em uma população
específica, durante um período de tempo particular.
D) É o resultado proveniente da relação da prevalência e da incidência, realizados numa população.
13. A febre aftosa é uma enfermidade altamente contagiosa, que provoca prejuízos ao nosso rebanho, além
de dificultar o trânsito de animais,seja num nível interestadual ou mesmo internacional. Com base nessa
informação, podemos classificar os Estados da nossa federação, de acordo com o nível/grau de controle
dessa doença em
I
II
III

Zona livre sem vacinação.
Zona livre com vacinação.
Zona de risco médio.

Sendo assim, marque a alternativa que contempla essas 3 zonas de risco respectivamente:
A) Paraíba, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.
B) Manaus, Paraíba e Amapá.
C) Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
D) Santa Catarina, Paraíba e Amapá.

14. O Calazar vem se tornando uma doença cada vez mais presente na zona urbana em cidades de médio
e grande porte. Um dos fatores que podem ter favorecido o aumento do número dos casos, tanto em
humanos quanto em animais, é o crescimento desordenado dessas cidades e a falta de um controle
específico e eficiente dos casos em animais. Dentre os diversos métodos de combate ao calazar, assinale
a alternativa que não tem demonstrado eficiência nesse controle.
A) Vacinação.
B) Eutanásia.
C) Limpeza do ambiente, destinando adequadamente os produtos orgânicos.
D) Uso de coleiras e outros repelentes tópicos.
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15. Com relação a Brucelose, é incorreto afirmar que:
A) O animal acometido pela brucela pode apresentar aborto e subsequente infertilidade temporária ou
permanente.
B) As bactérias são eliminadas pelas descargas uterinas do aborto ou do parto.
C) O teste do anel do leite é considerado confirmatório para essa doença.
D) As brucelas não são espécies específicas, podendo, em determinadas condições, ser transmitidas a
outras espécies animais.

16. A Tuberculose é uma zoonose provocada pelo Mycobacterium bovis que afeta as espécies bovinas e
bubalinas. O seu diagnóstico pode ser feito pela Tuberculinização, por ser um método seguro, rápido e
barato. Com relação à tuberculose, é incorreto afirmar que:
A) Não é uma doença de notificação obrigatória.
B) Os testes de tuberculinização para o diagnóstico da tuberculose são o cervical simples, cervical
comparático e prega caudal.
C) Seu controle se fundamenta no bloqueio dos pontos críticos da transmissão da doença.
D) É fundamental conhecer a situação sanitária do rebanho.

17. A pasteurização é um processo térmico ao qual o leite é submetido objetivando evitar danos à saúde
pública provenientes de microorganismos, contudo ela deve promover mínimas alterações nas
características do leite. De acordo com o processo de pasteurização, assinale a alternativa incorreta.
A) A pasteurização rápida é o resultado do aquecimento do leite entre 72ºC a 75ºC por 15 a 20 segundos.
B) A pasteurização lenta é o resultado do aquecimento indireto do leite entre 63ºC e 65ºC por 30 minutos.
C) A repasteurização do leite é proibida, quando este é destinado ao consumo humano.
D) Após pasteurizado, o leite deve apresentar prova de fosfatase alcalina positiva e de peroxidase
negativa.

18. A anemia infecciosa equina (AIE) é uma doença de distribuição cosmopolita que pode acometer equinos,
asininos e muares. Caracteriza-se por anemia hemolítica, depressão, icterícia, provocando grandes
prejuízos no trânsito desses animiais. Com relação a essa importante doença dos equídeos, é incorreto
afirmar que:
A) A forma aguda causa febre, respiração acelerada, prostação e debilidade nas patas, sendo o peso
do corpo transferido de uma pata para outra.
B) Segundo o MAPA, os animais positivos devem ser isolados e tratados.
C) Pode ser transmitida durante a gestação, sêmen ou insetos hematófagos.
D) A imunodifusão em Ágar gel é um dos testes descritos no diagnóstico laboratorial.
19. Entende-se por hérnia, a protusão/projeção de um órgão ou parte dele, por meio de defeito na parede da
cavidade anatômica na qual o órgão está situado. Qual desses tipos de hérnias não está classificada
quanto à localização?
A) Inguinal.
B) Diafragmática.
C) Estrangulada.
D) Perineal.
6
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20. De acordo com os conceitos e princípios em toxicologia, qual das seguintes definições não está correta?
A) Uma mesma planta não pode desencadear diferentes reações em espécies distintas, pois sua
substância tóxica agirá da mesma forma em qualquer espécie.
B) Agente tóxico é uma entidade química capaz de causar dano a um sistema biológico, alterando uma
função ou levando-o à morte sob certas condições de exposição.
C) Antídoto é o agente capaz de antagonizar os efeitos tóxicos de substâncias.
D) Intoxicação é um processo patológico causado por substâncias endógenas ou exógenas,
caracterizado por desequilíbrio fisiológico, consequente das alterações bioquímicas no organismo.

21. Com relação à peste suína clássica, podemos afirmar que:
A) Não é uma doença de notificação obrigatória.
B) O período de incubação é de 25 a 30 dias.
C) É causada por uma bactéria.
D) A contaminação se dá pela via oronasal.

22. Do complexo Teníase x Cisticercose, podemos afirmar que:
A) A cisticercose é adquirida com a ingestão dos cisticercos presentes, quando ocorre consumo de carne
crua ou mal passada.
B) São duas doenças distintas, com sintomas e epidemiologia totalmente diferentes, mesmo sendo
causadas pelo mesmo parasita.
C) A teníase acontece quando ocorre a ingestão dos ovos de tênia presentes em frutas, verduras ou
hortaliças, quando não higienizados corretamente.
D) Os indivíduos com cisticercose normalmente apresentam vômito, desconforto abdominal e diarreia.

23. A inspeção das carcaças bovinas em abatedouros requer conhecimento técnico específico visando a um
produto de qualidade para o consumo humano. Sendo assim, qual alternativa representa uma alteração
que implique na condenação total da carcaça?
A) Abscessos localizados em mamas.
B) Animais apresentando fratura em um membro pélvico.
C) Carcaças de animais caquéticos.
D) Animais apresentando miíases em região de cabeça.

24. Tomando por base os princípios da técnica cirúrgica veterinária, qual dessas alternativas não representa
uma conduta acertiva para um sucesso em determinado procedimento:
A) Avaliação pré-operatória do paciente, por meio de avaliação clínica e exames complementares.
B) Redução do espaço morto.
C) Fazer jejum pré-operatório, respeitando a idade do paciente e o tipo de procedimento a ser realizado.
D) Utilização de algodão cirúrgico em suturas intestinais.
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25. Qual das seguintes situações não deve estar presente numa anestesia balanceada?
A) Hipotensão.
B) Hipnose.
C) Relaxamento muscular.
D) Analgesia.

26. Quais as etapas do processo de cicatrização, respectivamente?
A) Fase proliferativa (Neo-angiogênese, fibroplasia e epitelização), fase inflamatória e fase de
maturação.
B) Fase inflamatória, fase proliferativa (Neo-angiogênese, fibroplasia e epitelização) e fase de
maturação.
C) Fase proliferativa (Neo-angiogênese, fibroplasia e epitelização), fase de maturação e fase
inflamatória.
D) Fase inflamatória, fase de maturação e fase proliferativa (Neo-angiogênese, fibroplasia e
epitelização).

27. Quais as características e composição do Receituário B?
A) Receituário impresso em papel azul, medindo 14x20cm; o talonário possui um canhoto com a fração
numérica, data, dados do paciente, dados do proprietário, nome do medicamento, quantidade,
dosagem, identificação, carimbo e assinatura do emitente.
B) Receituário impresso em papel branco, medindo 20x10cm; o talonário possui um canhoto com a
fração numérica, data, dados do paciente, dados do proprietário, nome do medicamento, quantidade,
dosagem, identificação, carimbo e assinatura do emitente.
C) Receituário impresso em papel branco, medindo 14x20cm; o talonário possui um canhoto com a
fração numérica, data, dados do paciente, dados do proprietário, nome do medicamento, quantidade,
dosagem, identificação, carimbo e assinatura do emitente.
D) Receituário impresso em papel azul, medindo 20x10cm; o talonário possui um canhoto com a fração
numérica, data, dados do paciente, dados do proprietário, nome do medicamento, quantidade,
dosagem, identificação, carimbo e assinatura do emitente.

28. Como o Ministério da Saúde definia vigilância sanitária no Brasil até 1988?
A)

“Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviço
do interesse da saúde.”

B) “Conjunto de ações que visem apenas eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.”
C) “Conjunto de medidas que visam elaborar, controlar a aplicação e fiscalizar o cumprimento de normas
e padrões de interesse sanitário relativo a portos, aeroportos e fronteiras, medicamentos, cosméticos
e alimentos, saneantes e bens, respeitada a legislação pertinente, bem como o exercício profissional,
relacionado com a saúde.”
D)
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“Conjunto de medidas que visam elaborar, controlar a aplicação e fiscalizar o cumprimento de normas
e padrões de interesse sanitário restrito aos portos.”
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29. Uma prescrição completa é composta das seguintes partes:
A) Cabeçalho ou superscrição, inscrição, indicação ou instrução e assinatura ou firma profissional.
B) Cabeçalho ou superscrição, inscrição, subscrição, indicação ou instrução e assinatura ou firma
profissional.
C) Cabeçalho ou superscrição, subscrição, indicação ou instrução e assinatura ou firma profissional.
D) Cabeçalho ou superscrição, inscrição, subscrição e assinatura ou firma profissional.

30. A salmonelose spp é um dos microorganismos mais amplamente distribuídos na natureza, sendo o
homem e os animais seus principais reservatórios naturais, com ocorrência de sorotipos regionais,
reconhecidos como salmoneloses e considerado como um dos principais agentes envolvidos em surtos
de origem alimentar em países desenvolvidos. Quais as espécies responsáveis pela maior disseminação
desse agente patogênico?
A) Aves e bovinos.
B) Bovinos e Caprinos.
C) Aves e Caprinos.
D) Aves e suínos.
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