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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
þ Use apenas caneta esferográfica de material transparente com tinta de cor azul ou preta. 
þ Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa. 
þ 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. 
þ Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 
þ O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 3 (três) horas do início da aplicação da prova. 
þ Este Caderno de Provas contém TRINTA questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 10 - Língua Portuguesa ; 11 

a 15 - Raciocínio Lógico; 16 a 30 - Conhecimentos Específicos. 
þ Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao fiscal. 
þ Você será avaliado exclusivamente por aquilo que marcar dentro dos espaços destinados às respostas na Folha de 

Respostas. 
þ Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. 
þ Questões marcadas em duplicidade, rasuradas ou preenchidas diferentemente das orientações contidas no cartão de 

respostas anulará a questão. 
þ Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 
þ Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos fiscais. 
þ O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato. 
þ A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 

 
 

Disciplina Número de questões Pontos 
Língua Portuguesa (Objetivas) 10 questões 30 pontos  
Raciocínio Lógico (Objetivas) 05 questões 10 pontos  
Conhecimentos Específicos (Objetivas) 15 questões 60 pontos 
Total de questões  30 questões 100 pontos 
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  QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir. 
 
 

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz 
Ministério da Saúde 

 
A epidemia de obesidade no Brasil começa a dar sinais de estagnação. Dados inéditos do Ministério 

da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram que a explosão de casos assistida na última 
década perdeu ritmo nos dois últimos anos. "Os indicadores apontam para uma tendência de estabilização 
entre a população das capitais", afirma a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Maria de Fátima Marinho de Souza.  

Os números, no entanto, estão longe de ser tranquilizadores. "Os patamares ainda são muito 
elevados. Mais do que nunca é preciso reforçar a prevenção", constata. Entre as medidas consideradas 
cruciais, estão mudanças nas regras de rótulos de alimentos, para que a população possa fazer escolhas 
mais conscientes, e políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças. 

A pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 18,9% da população acima de 18 anos das capitais 
brasileiras é obesa. O porcentual é 60,2% maior que o obtido na primeira vez que o trabalho foi realizado, 
em 2006. Naquele ano, 11,8% dos entrevistados estavam com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 
30. Embora bastante elevados, sobretudo quando comparados com outros países da América do Sul, os 
indicadores são os mesmos obtidos em 2015.  

"Daí a indicação de que a velocidade da expansão começa a cair", afirma Maria de Fátima. O 
mesmo ocorre com o excesso de peso. Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do 
considerado ideal foi de 26,8%. De 2015 para 2017, contudo, os indicadores permaneceram estáveis. Há 
três anos, 53,9% da população estava acima do peso. No dado mais recente, 54%. Uma nova pesquisa 
deverá ter início no fim do ano para comprovar esses dados. No novo estudo, voluntários terão seu peso 
medido pelos entrevistadores.  

Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos vêm acompanhados de 
mudanças no comportamento do brasileiro. Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que 
na última década e se exercita um pouco mais. Em 10 anos, a queda do consumo de bebidas foi de 52,8%. 
Em 2007, 30,9% dos moradores das capitais faziam uso regular desses produtos. Agora, o comportamento 
é citado por 14,6%. 

"Houve uma queda importante, mas o consumo no País ainda é muito alto", afirma a coordenadora 
de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa. Sobretudo entre a população mais 
jovem. Na faixa entre 18 e 24 anos, 22,8% consomem refrigerantes e bebidas adoçadas regularmente. "Do 
ponto de vista nutricional, esses produtos não trazem nenhuma vantagem e têm grande concentração de 
açúcares. O ideal seria reduzir ao máximo o consumo", afirma Michele. A faixa etária mais jovem é a que 
mais ingere essas bebidas e, ao mesmo tempo, a que apresentou menor redução de consumo no período 
analisado: 43,17% 

O raciocínio vale ainda para a melhora nos indicadores de consumo de frutas e hortaliças. Os 
números avançaram positivamente, mas ainda não alcançaram a meta ideal. Entre a população de 18 a 24 
anos a ingestão recomendada de pelo menos cinco porções por semana desses alimentos subiu 25%. 
Mesmo assim, apenas 19,63% consomem esses alimentos nessa frequência. Os números vão melhorando 
com o passar dos anos de vida. Dos entrevistados com mais de 65 anos, 26,9% fazem o consumo desses 
alimentos na proporção recomendada. 

Além da alimentação, os indicadores de atividade física também melhoraram. Houve um aumento 
de 24% de pessoas que afirmam se exercitar de forma leve ou moderada. "Todos esses indicadores 
precisam melhorar. O ideal é que toda população coma ao menos cinco porções de frutas e hortaliças por 
dia. E que se exercite de forma moderada, mas frequente", avalia Maria de Fátima. 

A tarefa, no entanto, não é fácil. "Há dificuldades de acesso, sem falar em preços", diz. Batizada de 
Vigitel, a pesquisa do Ministério da Saúde é feita por telefone, com população acima de 18 anos residente 
nas capitais do País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 

Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
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01. O texto, de forma preponderante, objetiva 
 
A) criticar a fragilidade das pesquisas sobre obesidade na área da saúde. 

B) explicar os motivos pelos quais a obesidade é um problema epidêmico. 

C) divulgar informação de interesse público sobre o problema da obesidade. 

D) apontar caminhos para criação de políticas de prevenção à obesidade.  

 
 
02. Nos parágrafos 2 e 4, há a ocorrência de citações do discurso alheio   

 
A) de autores distintos, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado. 

B) de um mesmo autor, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado. 

C) de autores distintos, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado. 

D) de um mesmo autor, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado. 

 
 
03. Considerando-se a progressão discursiva do texto, é correto afirmar que o parágrafo: 

 
A) 2 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com a ideia do parágrafo 1 uma relação de 

contraposição. 

B) 2 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 1. 

C) 8 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com o parágrafo 7 uma relação de 
comparação. 

D) 8 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 7. 

 

04. Considere o trecho: 

 
A palavra em destaque inter-relaciona 
 

A) períodos e poderia ser substituída,  mantendo-se a mesma relação semântica, por no entanto. 
B) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por entretanto. 
C) períodos e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por portanto. 
D) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por conquanto. 

 
 
05. Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar que há: 

 
A) marcas da linguagem oral ao longo do primeiro parágrafo. 

B) o predomínio de estruturas que caracterizam a escrita formal. 

C) o predomínio de um jargão típico de profissionais da área da saúde. 

D) marcas de uma linguagem que identifica uma faixa etária específica. 

 

 

Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do considerado ideal foi de 26,8%. De 
2015 para 2017, contudo, os indicadores permaneceram estáveis. 
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06. Considere o título do texto: 

 
A estrutura do título autoriza inferir que 

 

A) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos é de responsabilidade do autor 
do texto. 

B) a obesidade sempre atingiu e continuará a atingir adultos, no Brasil, na relação de um para cada 
grupo de cinco. 

C) a obesidade nem sempre atingiu os adultos na relação de um para cada grupo de cinco. 

D) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos pode ser verdadeira ou não. 
 

 
07. Considere o período: 

 
Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, outra pontuação coerente 
para esse período é: 
 

A) Ele hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década, e se exercita um 
pouco mais. 

B) Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas, que na última década, e se exercita um 
pouco mais. 

C) Ele, hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um 
pouco mais. 

D) Ele, hoje consome, menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um 
pouco mais. 

 

 
08. Considere os trechos 

 
As estruturas destacadas em 1 e em 2 apresentam, respectivamente, o valor de 

 

A) advérbio e de substantivo. 

B) adjetivo e de substantivo. 

C)  substantivo e de advérbio. 

D)  substantivo e de adjetivo. 

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz Ministério da Saúde 
 
 

Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita 
um pouco mais. 

1  [...] políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças. 
 
 
2 Dados inéditos do Ministério da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram que a 
explosão de casos assistida na última década perdeu ritmo nos dois últimos anos. 
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09. É correto afirmar que o texto apresenta a dominância de estrutura 

 

A) explicativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem científica e, 
por isso, é um artigo informativo. 

B) argumentativa, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem técnica 
e, por isso, é um artigo de opinião. 

C) descritiva, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem estritamente 
formal e, por isso, é uma crônica. 

D) narrativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem técnica e, por 
isso, é um relato. 

 
 
10.   Considere o período: 

 
A grafia da palavra em destaque é justificada pela concordância com 

 

A)  “dois anos”, que é predicativo do sujeito”. 

B) “sobrepeso e obesidade”, que é núcleo do predicado. 

C) “mudanças”, que é predicativo do objeto. 

D) “sinais”, que é núcleo do sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos vêm acompanhados 
de mudanças no comportamento do brasileiro. 
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  QUESTÕES DE LÓGICA 
 
11. Dentre os servidores de nível superior de uma prefeitura estão 3 advogados, 3 contadores, 6 psicólogos 

e 8 médicos. Dentre esses, serão selecionados ao acaso três servidores para formar uma comissão. A 
probabilidade de nessa comissão existir apenas um médico é de, aproximadamente, 
 
A) 44%.  

B) 42%. 

C) 46%.  

D) 40%. 
 
 
12. Na sequência numérica 11, 13, 17, 25, 32, ..., o número 95 é o 11º elemento. Mantendo-se a lógica de 

formação da sequência, a soma do 16º e do 17º elementos é igual a 
A) 276. 

B) 291.  

C) 312. 

D) 336. 
 
 
13. Analise as três afirmações do quadro a seguir: 

Alberto é Dentista ou Bruna não é Farmacêutica. 
Se Bruna não é Farmacêutica, então Daniela é Assistente Social. 
Ou Carlos não é Veterinário, ou Daniela não é Assistente Social. 

 
Se todas as afirmações são verdadeiras e Carlos é Veterinário, então, a afirmação que tem valor lógico 
verdadeiro é 

A) se Carlos é Veterinário, então Bruna não é Farmacêutica.  

B) Alberto é Dentista e Bruna não é Farmacêutica. 

C) Daniela é Assistente Social ou Alberto não é Dentista. 

D) se Daniela é Assistente Social, então Bruna não é Farmacêutica.  
 

 
14. Temos quatro pessoas, uma atrás da outra, em uma fila de banco. Dois homens estão um na frente do 

outro. Uma pessoa de cabelos loiros está na frente de uma pessoa de cabelos ruivos. Uma mulher está 
na frente de um homem. Alguém de cabelos ruivos está atrás de uma pessoa de cabelos pretos. Uma 
pessoa de cabelos ruivos na frente de alguém com cabelos pretos. Uma mulher está atrás de um 
homem. Logo, esta fila está formada por 
 
A) uma mulher de cabelos pretos, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma 

mulher de cabelos loiros. 

B) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, uma mulher de cabelos pretos e um 
homem de cabelos ruivos. 

C) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma 
mulher de cabelos ruivos.  

D) uma mulher de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos, um homem de cabelos loiros e uma 
mulher de cabelos pretos. 
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15. Observe os quadrados 1, 2 e 3 abaixo e as marcações em seus interiores. 

 
 
 
 
 
 
 

Cada um deles pode ser girado em torno de seu centro. Se os quadrados 1 e 3 só giram em sentido 
horário e o quadrado 2 só gira em sentido anti-horário, após cada um deles dar um giro de 270º a 
organização dos quadrados será 
 

A)  

a)  

 

 

 

B)  

b)  

 

 

 

C)   

 

 

 

 

D)  

 
 

 
 
 
 
  QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
16. O médico Drauzio Varella declarou, em entrevista à BBC Brasil em Londres, que ricos “não deveriam 

usar o SUS”.  

Considerando a afirmação e o princípio básico do SUS, a declaração  

A) contraria esse princípio, pois a lei garante a todos o direito de usar o SUS com integralidade e 
equidade de forma humanizada. 

B) não contraria esse princípio, pois o médico apenas sugeriu que os ricos deixassem de usar o 
atendimento do SUS por terem dinheiro para pagar planos de saúde, não afetando a legislação. 

C) não contraria esse princípio, pois o médico apenas defendeu que, em um país desigual, pessoas 
ricas não deveria usar o SUS por uma questão de justiça social.  

D) contraria esse princípio, pois a lei garante a todos o direito de usar o SUS, independentemente do 
seu poder econômico. 

2 1 3 

3 2 1 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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17. O Ministério da Saúde confirmou 723 casos e 237 óbitos no período de 1º julho de 2017 a 28 de 

fevereiro de 2018 de Febre Amarela. O vetor que transmite a doença, na área silvestre, é o mosquito 
Hemagogus. Na área urbana, a transmição pode ser feita pelo Aedes aegypti. A vacinação é a principal 
medida de controle da febre amarela, e, durante a ocorrência de um surto da doença, recomenda-se 
vacinação das pessoas não vacinadas que residem ou vão se deslocar para a área de risco e 
recomenda-se uso de repelente.  
 
Sobre o tema, é correto afirmar que a imunidade é estabelecida em cerca de  
 
A) dez dias após a primeira dose da vacina.  

B) vinte dias após a primeira dose da vacina.  

C) vinte e cinco dias após a primeira dose da vacina.  

D) trinta dias após a primeira dose da vacina. 
 
 
18. O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) foi criado com o objetivo de reduzir a infestação 

pelo Aedes aegypti, reduzir a incidência da dengue e reduzir a letalidade por febre hemorrágica da 
dengue. Dessa forma, foram desenvolvidos dez pontos para serem trabalhados por equipes 
multiprofissionais e integradas.  

Marque a opção que contempla corretamente os dez pontos do PNCD. 
 

A) Vigilância Epidemiológica, combate ao vetor, assistência ao susceptível, integração com atenção 
básica (PACS/PSF), ações de saneamento ambiental, ações integradas de educação em saúde, 
comunicação e mobilização social, capacitação da população, legislação, sustentação político-
social, acompanhamento e avaliação do PNCD. 

B) Vigilância Sanitária, combate ao vetor, assistência ao paciente, integração com atenção básica 
(PACS/PSF), ações de saneamento ambiental, ações integradas de educação em saúde, 
comunicação e mobilização social, capacitação de recursos humanos, legislação, sustentação 
cultural-social, acompanhamento e avaliação do PNCD. 

C) Vigilância Ambiental, combate ao vetor, assistência ao susceptível, integração com atenção básica 
(PACS/PSF), ações de saneamento ambiental, ações integradas de educação em saúde, 
comunicação e mobilização social, capacitação de recursos humanos, legislação, sustentação 
econômico-social, acompanhamento e avaliação do PNCD. 

D) Vigilância Epidemiológica, combate ao vetor, assistência ao paciente, integração com atenção 
básica (PACS/PSF), ações de saneamento ambiental, ações integradas de educação em saúde, 
comunicação e mobilização social, capacitação de recursos humanos, legislação, sustentação 
político-social, acompanhamento e avaliação do PNCD. 
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19. Em relação ao combate ao vetor Aedes aegypti, o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) 
apresenta indicadores específicos para o acompanhamento desta endemia. 

Sobre esses indicadores, assinale a opção correta. 

A) Manter os índices de infestação inferiores a 1%. Reduzir os índices de pendência a menos de 10% 
em todos os municípios. A base de cálculos para municípios com presença de Aedes aegypti é de 1 
servidor para cada 800 a 1.000 imóveis e um supervisor para cada 10 agentes de controle de 
endemias. 

B) Manter os índices de infestação inferiores a 1%. Reduzir os índices de pendência a menos de 15% 
em todos os municípios. A base de cálculos para municípios com presença de Aedes aegypti é de 1 
servidor para cada 1000 a 1.200 imóveis e um supervisor para cada 10 agentes de controle de 
endemias. 

C) Manter os índices de infestação inferiores a 2%. Reduzir os índices de pendência a menos de 15% 
em todos os municípios. A base de cálculos para municípios com presença de Aedes aegypti é de 1 
servidor para cada 1.000 a 1.500 imóveis e um supervisor para cada 20 agentes de controle de 
endemias. 

D) Manter os índices de infestação inferiores a 2%. Realizar a atualização do número de imóveis em 
todos os municípios. Reduzir os índices de pendência a menos de 10% em todos os municípios. A 
base de cálculos para municípios com presença de Aedes aegypti é de 1 servidor para cada 800 a 
1.500 imóveis e um supervisor para cada 20 agentes de controle de endemias. 
 
 

20. O Programa Nacional de Controle da Leishmaniose Visceral destaca a importância epidemiológica 
desta endemia para as autoridades de saúde.  

Em relação as orientações para as medidas de controle, marque a alternativa INCORRETA. 
 

A) Orientações dirigidas para o diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos humanos, e o 
controle químico na zona rural deverá ser realizado em todos os domicílios onde ocorreu a 
transmissão. 

B) Orientações dirigidas para o diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos humanos, e 
para o controle químico na zona urbana deverá ser considerada a área previamente delimitada, 
conforme classificação epidemiológica. 

C) Orientações dirigidas ao vetor por meio do controle químico e biológico em áreas endêmicas. O 
inseticida de escolha deverá ser de ação não residual visando a saúde da população. 

D) Orientações dirigidas às atividades de educação em saúde, por meio da divulgação à população 
sobre a ocorrência de Leishmaniose Visceral na região, alertando sobre os sinais clínicos e os 
serviços para o diagnóstico e tratamento. 

 
 
21. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) assegura que o tempo transcorrido entre 

a ordenha inicial e seu recebimento no estabelecimento de processamento do leite que vai beneficiá-lo 
(pasteurização, esterilização, etc.) é de fundamental importância para manter a qualidade da matéria-
prima.  

A normativa apresenta o tempo máximo e o período ideal de tempo desse transcurso, que devem ser, 
respectivamente, de 
 

A) no máximo 42 horas e ideal não superior a 12 horas. 

B) no máximo 48 horas e o ideal não superior a 24 horas. 

C) no máximo 48 horas e ideal não superior a 12 horas. 

D) no máximo 42 horas e ideal não superior a 24 horas. 
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22. Sobre a microbiologia veterinária, marque a alternativa INCORRETA. 

 
A) O Clostridium tetani é o agente etiológico causador do tétano. A bactéria é isolada de amostras de 

solo, fezes de animais e homem e das feridas tetanigenas. É um bacilo anaeróbio estrito, produtor 
de esporo que lhe permite sobreviver em condições de aerobiose. 

B) A brucelose é considerada uma zoonose de importância em saúde pública que acomete o homem e 
os animais. A infecção por Brucella canis é descrita em um número ilimitado de animais e em 
diferentes espécies, sendo os canídeos domésticos e felinos silvestres os mais susceptíveis. A 
doença, quando ocorre em canis, ocasiona perdas reprodutivas. 

C) A raiva é uma doença infecciosa aguda que desencadeia a inflamação do sistema nervoso central. 
O vírus causador da enfermidade é classificado na ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae e 
gênero Lyssavirus. 

D) A leptospirose é uma antropozoonose bacteriana de elevada prevalência, cosmopolita, acomete os 
animais domésticos e silvestres, roedores sinantrópicos e o homem. Diversas pesquisas 
constataram os sorovares Hardjo e Wolffi entre os mais frequentes, sendo o Hardjo o mais comum 
em bovinos. 

 
 
23. Sobre a parasitologia veterinária, marque a alternativa INCORRETA. 

 
A) A criptosporidíase é a infecção causada por protozoário Cryptosporidium parvum. É conhecida 

como a diarréia dos viajantes e tem como reservatório somente os bovinos. 

B) A toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita, causada por protozoário, responsável por determinar 
quadros de infecção e manifestações sistêmicas extremamente graves. O agente etiológico é 
Toxoplasma gondii, protozoário coccídio intracelular, cujos hospedeiros definitivos são os gatos e 
outros felinos. 

C) A coccidioidomicose é uma micose sistêmica, predominantemente pulmonar, conhecida também 
como Febre do Vale do São Joaquim, febre do deserto, reumatismo do deserto. O agente etiológico 
é o Coccidioides immitis, um fungo dimorfo que acomete o homem e outros animais, como os 
bovinos, ovinos, caprinos, entre outros animais. 

D) A histoplasmose é uma infecção fúngica. O agente etiológico é o Histoplasma capsulatum, fungo 
dimórfico que cresce em solo rico em matéria orgânica, com PH ácido e, sobretudo, dejeções de 
morcegos. 
 
 

24. As práticas de bem-estar animal devem ter seu fundamento nas chamadas cinco liberdades inerentes 
dos animais, a saber:  
 
A) liberdade fisiológica, liberdade ambiental; liberdade sanitária; liberdade comportamental de escolha 

sexual. 

B) liberdade fisiológica; liberdade ambiental; liberdade sanitária; liberdade comportamental e liberdade 
ecológica. 

C) liberdade fisiológica, liberdade ambiental, liberdade sanitária, liberdade comportamental e liberdade 
psicológica. 

D) liberdade fisiológica; liberdade ambiental; liberdade sanitária; liberdade comportamental e liberdade 
etológica. 
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25. O código de ética do médico veterinário deve ser a linha de conduta a ser seguida de forma a contribuir 
para a qualidade de vida dos animais, das pessoas e do meio ambiente.  

Assinale a alternativa correta que caracteriza o dever da relação do veterinário com o animal e o meio 
ambiente. 

A) É dever do veterinário respeitar as necessidades fisiológicas, etológicas e ecológicas dos animais, 
não atentando contra suas funções vitais e, quando possível, impedindo que outros o façam. 

B) É dever do veterinário, quando possível, evitar agressão ao ambiente por meio de resíduos 
resultantes da exploração e da indústria animal que possam colocar em risco a saúde humana e 
animal na área potencialmente afetável. 

C) É dever do veterinário defender o uso de animais em práticas de ensino e experimentação científica 
seguras que possam resultar em benefício da prática do ensino, da ciência e da vida humana, 
mesmo havendo alternativas cientificamente validadas. 

D) É dever do veterinário conhecer a legislação de proteção aos animais, de preservação dos recursos 
naturais e do desenvolvimento sustentável, da biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida.  

 
 
26. É dever do médico veterinário notificar ao Serviço Veterinário Oficial do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso 
suspeito em múltiplas espécies, a exemplo das seguintes enfermidades: 
 
A) Carbúnculo sintomático (Clostridium chauvoei), Tuberculose bovina, febre aftosa, língua azul, Raiva, 

peste bovina, Doença de Newcastle, Encefalopatia espongiforme bovina, Anemia infecciosa equina 
e Febre catarral maligna. 

B) Antraz (carbúnculo hemático), Doença de Aujeszky, estomatite vesicular, febre aftosa, língua azul, 
Raiva, Doença de Newcastle, Encefalopatia espongiforme bovina. 

C) Carbúnculo sintomático (Clostridium chauvoei), Brucelose bovina, febre aftosa, Febre catarral 
maligna, peste bovina, língua azul, Raiva, Doença de Newcastle, Encefalopatia espongiforme 
bovina e Mormo. 

D) Antraz (carbúnculo hemático), Doença de Aujeszky, estomatite vesicular, Febre catarral maligna, 
febre aftosa, Tuberculose bovina, peste bovina, Febre catarral maligna, Doença de Newcastle, 
Encefalopatia espongiforme bovina, Scrapie e Peste suína clássica. 

 
 
27. O médico veterinário tem um papel fundamental e essencial na estratégia de controle de riscos e 

garantia da inocuidade dos alimentos. Na área de alimentos, é necessário conhecer novas tecnologias, 
novos produtos, sistemas de produção, métodos e procedimentos de controle de qualidade.  

Sobre essa dimensão, marque a opção INCORRETA. 

A) Inovação Tecnológica (IT) é um conjunto de produtos ou processos tecnologicamente novos ou 
significativamente aperfeiçoados, e que proporcionem a melhoria do objetivo do processo ou da 
qualidade do produto de origem animal. Essa inovação não necessita cumprir normas e diretrizes 
internacionais para serem implementadas para exportação. 

B) Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) é o sistema responsável por identificar, 
avaliar e controlar perigos que se apresentam como significativos para a inocuidade dos produtos 
de origem animal. 

C) Boas Práticas de Fabricação (BPF) referem-se às condições e procedimentos higiênicosanitários e 
operacionais sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a 
inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal. 

D) Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO) é um rol de procedimentos descritos, 
desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, para estabelecer a 
forma rotineira pela qual o estabelecimento evita a contaminação direta ou cruzada do produto e 
preserva sua qualidade e integridade, por meio da higiene, antes, durante e depois das operações. 
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28. São consideradas espécies de açougue os bovinos, búfalos, equídeos, suídeos, ovinos, caprinos, 
lagomorfos e aves domésticas, bem como os animais silvestres criados em cativeiro, abatidos em 
estabelecimentos sob inspeção veterinária.  

Marque a opção correta acerca dos lagomorfos. 
 

A) Ordem de pequenos mamíferos herbívoros, que inclui os coelhos, lebres, preás e mocós. 

B) Ordem de pequenos mamíferos herbívoros, que inclui os coelhos, lebres e preás. 

C) Ordem de pequenos mamíferos herbívoros, que inclui os coelhos, lebres e pikas. 

D) Ordem de pequenos mamíferos herbívoros, que inclui os coelhos, lebres e mocós. 
 
 
29. É dever do médico veterinário cumprir com suas obrigações e atribuições no Centro de Controle de 

Zoonose.  

Sobre essas obrigações e atribuições do médico veterinário, marque a alternativa INCORRETA. 
 

A) Ser o responsável pelo controle e uso dos fármacos empregados.  

B) Realizar eutanásia é exclusividade, feita pelo profissional ou sob sua supervisão direta. 

C) Prever a necessidade de um rodízio profissional, quando houver rotina de procedimentos de 
eutanásia, com a finalidade de evitar o desgaste emocional decorrente destes procedimentos. 

D) Solicitar autorização, por escrito, do proprietário, responsável legal pelo animal, quando não houver 
pegar duas assinaturas de funcionários antes de realizar a eutanásia ou doação.  

 
 
30. O procedimento de eutanásia é a indução da cessação da vida animal, por meio de método 

tecnicamente aceitável e cientificamente comprovado, observando os princípios éticos recomendado 
pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. É recomendada em situações bem específica.  

Sobre a aplicação a eutanásia, marque a opção INCORRETA. 
 

A) Quando o bem-estar do animal estiver comprometido de forma irreversível, sendo um meio de 
eliminar seu sofrimento, não controlável por analgésicos, sedativos ou outros tratamentos. 

B) Quando o animal for muito feroz e, ao fugir de casa, agredir pessoas, principalmente crianças ou 
idosos levando-as a um estado de seque-la, invalidez ou morte. 

C) Quando o animal constituir ameaça à saúde pública. 

D) Quando o animal constituir um risco à fauna nativa ou ao meio ambiente. 
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