
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
    

 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 questões. Se não estiver completo, exija 
outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões 01, 02 
e 03: 
 

O Desafio às Leis 
 
“A lei, sim, é intrinsecamente má e perversa. Vamos lutar 
para mudá-la.” Essa era a resposta padrão de Tancredo 
Neves , então senador oposicionista, aos parentes de presos 
pela ditadura militar que o procuravam em busca de ajuda. 
Tancredo fazia suas gestões junto aos generais. Ele sempre 
lembrava, porém, que o mal maior não estava no 
cumprimento da Lei de Segurança Nacional, mas na sua 
existência. Ministro da Justiça no governo de Getúlio 
Vargas, Tancredo era um legalista e, mesmo sob o regime 
de exceção, vislumbrava melhorias institucionais pelo 
caminho do aprimoramento das leis, e não pelo desrespeito 
a elas. Uma reportagem desta edição de VEJA mostra que, 
em contraste com o sereno legalismo de Tancredo, no 
Brasil de hoje o governante se insurge de maneira histérica 
contra leis intrinsecamente boas, democraticamente feitas e 
aprovadas. A pouco mais de dois meses da votação em 
primeiro turno, zomba abertamente da consagrada Lei 
Eleitoral brasileira. O mais preocupante é que o péssimo 
exemplo vem de cima. Lula pouco se importa de ser 
multado pelo Tribunal Superior Eleitoral por fazer 
propaganda ilegal de sua candidata, Dilma Rousseff. A 
reportagem de VEJA lista os inúmeros episódios em que 
Lula ou seus assessores diretos trataram as leis brasileiras e 
até internacionais com escárnio. O texto lembra que a 
relativização da ética foi a única saída encontrada pelo 
governo petista para não perder sua legitimidade depois de 
toda a cúpula ser flagrada no escândalo do mensalão, tendo 
o próprio marqueteiro Duda Mendonça admitido oficial e 
publicamente o uso de dinheiro sujo na campanha de Lula 
em 2002. A sucursal de Brasília contribui com uma 
revelação exclusiva. Os repórteres trouxeram à luz a 
testemunha do ousado atentado à lei que foi o 
desaparecimento das fitas da vigilância do Palácio do 
Planalto. Esses registros serviriam como evidência de que 
Dilma Rousseff mentiu ao negar ter se encontrado com a 
então secretária da Receita Federal Lina Vieira. No 
encontro, Dilma pediu favores administrativos em 
benefício do clã Sarney, aliado ao governo. Lula está a cinco 
meses de terminar seu mandato, e é triste constatar que o 
permanente desrespeito às leis ficará como mancha 
indelével de uma Presidência com tantas e diversas outras 
qualidades.  
            (Revista VEJA, 21 de julho de 2010) 

 
01) Segundo o texto: 
 
a) A única saída para o Brasil é a edição de novas leis 

mais justas. 
b) O maior problema do Brasil é a relativização da 

ética que está presente em todos os governos e os 
leva à um regime de exceção. 

c) A lei é má e perversa, devendo ser modificada 
através da iniciativa popular. 

d) O problema não está nas leis democraticamente 
feitas e aprovadas, mas sim na postura dos 
governantes que não a cumprem. 

e)  O governo de Tancredo Neves tratava as leis com 
escárnio e desrespeito.  

 
02) A qual classe gramatical pertence a palavra 
indelével encontrada no texto? 
 
a)  Adjetivo. 
b) Substantivo. 
c) Advérbio. 
d)  Pronome. 
e)  Verbo. 
 
03) Classifique a expressão “mensalão” 
encontrada no texto: 
 
a) Metáfora. 
b) Zeugma. 
c) Assíndeto. 
d) Neologismo. 
e) Prosopopéia. 
 
04) Assinale a alternativa em que a crase está 
empregada de forma correta: 
 
a)  Eu faço às vezes de médico. 
b) Iremos à Roma dos Imperadores. 
c)  Chegamos todos exaustos à casa. 
d)  Esta caneta pertence à Augusto. 
e)  Ela ficou frente à frente com o agressor. 
 
05) Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
“Muitos torcedores foram impedidos de entrar no 
ginásio, _____________ os ingressos disponíveis 
eram insuficientes. Mesmo assim, alguns 
torcedores permaneceram fora do ginásio 
reclamando e tentando descobrir o ____________ 
do problema. 
 
a) porquê – porque. 
b)  porque – por quê. 
c)  por quê – porquê. 
d)  porque – porquê. 
e)  porque – por que. 
 
06) Assinale a alternativa em que a regência 
nominal não está em conformidade com a norma 
culta da Língua Portuguesa: 
 
a) Getúlio Vargas considerou a morte preferível à 
renúncia. 
b)  Fui favorável a que saíssem do partido. 
c) Os velhos hábitos são incompatíveis à vida 
moderna. 
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d)  Havia receio de que acontecesse um infortúnio. 
e)  Há muitos estrangeiros residentes em Curitiba. 
 
07) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“Todos os dias lia Fernando Pessoa.” 
 
a) Prosopopéia. 
b)  Metonímia. 
c)  Metáfora. 
d)  Catacrese. 
e)  Hipérbole. 
 
08) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“O pé da cadeira está quebrado.” 
 
a) Pleonasmo. 
b)  Metonímia. 
c)  Metáfora. 
d)  Catacrese. 
e)  Hipérbole. 
 
09) Assinale a alternativa em que os sinais de 
pontuação foram usados corretamente. 
 
a) Naquele dia, Guilherme e Márcia, um lindo casal, 

viveu fortes emoções. 
b) Guilherme e Márcia, estão acostumados com esta 

situação. 
c) Naquele dia, Guilherme e Márcia viveram, fortes 

emoções. 
d) Naquele dia Guilherme e Márcia viveram fortes 

emoções. 
e) Guilherme e Márcia estão acostumados, com esta 

situação. 
 
10) Poeta baiano pertencente à terceira geração 
poética do Romantismo brasileiro, caracterizada 
pelo engajamento em relação a questões sociais. 
O inconformismo do autor com o problema da 
escravidão fez com que ele se filiasse ao 
movimento abolicionista. Autor do poema Vozes 
d´África: 
 
a) Manuel Bandeira. 
b)  Castro Alves. 
c) Manuel Antonio de Almeida. 
d) José de Alencar. 
e)  Euclides da Cunha. 
 

Legislação 
 
11) Conforme disposto na Lei Orgânica, o 
Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS é 

pessoa jurídica de direito __________ , integrante 
de forma indissolúvel do Estado do Rio Grande 
do Sul e da República Federativa do Brasil: 
 
a) Legislativo público. 
b) Privado externo. 
c) Executivo interno. 
d) Público interno. 
e) Externo público. 
 
12) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS: 
 
a) O dia 15 de abril, aniversário da cidade, é a data 

magna municipal. 
b) São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
c) São símbolos do Município, o Brasão, a Bandeira e 

o Hino, representativos de sua cultura e história. 
d) São distritos de Almirante Tamandaré do Sul, o 1º 

Distrito de Rincão do Segredo e o 2º Distrito de 
Linha Vitória. 

e) São bens do Município todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 
13) De acordo com a Lei Orgânica  do  Município 
de Almirante Tamandaré do Sul/RS, sobre o 
Poder Legislativo é correto afirmar: 
 
a) O Poder Legislativo do Município é exercido pela 

Prefeitura Municipal. 
b) A Câmara Municipal será composta por 09 

vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, como 
representantes do povo e funcionará de acordo 
com o seu Regimento Interno. 

c) Cada legislatura terá duração de cinco anos, 
compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 

d) As reuniões da Câmara serão extraordinárias ou 
solenes somente. 

e) O vereador que não tomar posse na data prevista 
deverá fazê-lo dentro do prazo de 24 horas, sob 
pena de perda do mandato. 

 
14) Analise os itens abaixo, segundo o Capítulo II 
da Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, marque V para 
Verdadeiro, F para Falso e assinale a alternativa 
correta: 
 
(      ) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, 

auxiliado pelos Vereadores eleitos. 
(      ) O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito 

nos casos de impedimento do titular e lhe 
sucederá em caso de vaga, podendo se recusar 
em fazê-lo por motivo de foro íntimo. 
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(      ) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-
Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 
administração municipal o Presidente da 
Câmara, não podendo se recusar em fazê-lo. 

 
a) V, V, V. 
b) F, V, F. 
c) V, F, F. 
d) F, F, V. 
e) V, F, V. 
 
15) Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, Compete ao 
Prefeito: 
 
a) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
b) Representar o Município somente em juízo. 
c) Iniciar o processo executivo, na forma e nos casos 

previstos na Lei Orgânica. 
d) Contratar a prestação de serviços e obras, sendo 

desnecessária a existência de procedimento 
licitatório. 

e) Prestar à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, 
as informações solicitadas sobre projeto de lei em 
tramitação na Câmara. 

 
16) O artigo 58 da Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, dispõe que o 
Prefeito não poderá afastar-se do Município e do 
Estado por mais de _______ dias, e do País por 
mais de ______ dias, sem licença da Câmara, sob 
pena de extinção do mandato.  
 
a) cinco – dez. 
b) quatro – dois. 
c) três – cinco. 
d) seis – sete. 
e) dez – três. 
 
17) De acordo o artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 
 

I. Garantir o desenvolvimento nacional. 
II. Fundamentar o pluralismo político. 
III. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 
18) Com base em seus conhecimentos sobre o 
artigo 5° da Constituição Federal de 1988, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 

a) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
permitido o anonimato. 

b) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos da Constituição Federal. 

c) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

d) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 

e) É garantido o direito de propriedade. 
 
19) Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, a prática do racismo constitui crime 
________________________, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei: 
 
a) litigante e contraditório. 
b) de caráter perpétuo. 
c) inafiançável e imprescritível. 
d) inadmissível e inafiançável. 
e) prescritivo e extraditório. 
 
20) Segundo o artigo 5° da CF/88, inciso LXXVI, 
são gratuitos para os reconhecidamente pobres, 
na forma da lei: 
 

I. Registro civil de nascimento. 
II. Registro civil de casamento. 
III. Título de eleitor. 
IV. Certidão de óbito. 
 
a) Somente os itens I, III e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item I. 
d) Somente os itens I e IV. 
e) Todos os itens. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
21) Assinale a alternativa correta:  
 
a) O hospedeiro definitivo do Toxoplasma gondii é o 

gato e outros felinos silvestres. Os felinos infectam-
se por ingestão dos bradizoítos (cistos) de tecidos 
de roedores ou de carne crua de outras espécies 
animais, pela ingestão de oocistos esporulados ou 
por transmissão transplacentária. 

b) A raiva é doença contagiosa do sistema nervoso 
periférico provocado por um Lyssavirus, podendo 
manifestar-se a forma furiosa ou silenciosa, 
conforme a ocorrência de sintomatologia nervosa. 
Em bovinos, é transmitida por morcegos 
hematófagos e desencadeia freqüentemente a forma 
furiosa, o que torna os animais extremamente 
agressivos.  

c) A teníase é a presença da forma adulta da Taenia 
saginata e/ou Taenia solium no intestino grosso do 
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homem. A Cisticercose é a presença de larvas nos 
tecidos de seus hospedeiros intermediários, 
respectivamente bovinos (Taenia saginata – Cysticercus 
bovis) e suínos (Taenia solium). 

d) A febre aftosa é uma doença de caráter infecto-
contagiosa, que se caracteriza por formação de 
vesículas, erosões e úlceras na boca, no focinho, 
nas tetas e nos espaços interdigitais. É uma doença 
que acomete principalmente animais ungulados 
como, bovinos, suínos, ovinos e caprinos. 

e) A leptospirose é uma zoonose de ocorrência 
mundial, causada por bactérias do gênero 
Leptospira. Trata-se de uma doença contagiosa que 
acomete o ser humano, animais domésticos e 
silvestres. 

 
22) É a condição na qual o animal não exibe 
ciclos sexuais regulares. Ocorre em decorrência 
do estágio fisiológico em que se encontra ou por 
causas patológicas: 
 
a) Diestro. 
b) Proestro. 
c) Metaestro. 
d) Estro. 
e) Anestro. 
 
23) Assinale a alternativa correta sobre a 
Papilomatose Bovina (Verruga ou “figueira”): 
 
a) Além da aparência desagradável do animal, pode 

causar prejuízos à diminuição da produtividade, 
pois há desvalorização do couro do animal, 
desenvolvimento retardado, cegueira, problemas 
relacionados à fertilidade, principalmente quando 
papiloma localiza-se no órgão reprodutor do animal 
fazendo com que este evite a cópula. 

b) A enfermidade acomete somente animais adultos, 
estando normalmente mais presente em criações 
nas quais os animais encontram-se agrupados, 
como em confinamentos ou em rebanhos de 
aptidão leiteira. 

c) É uma enfermidade infecto-contagiosa, de origem 
bacteriana, aguda, de natureza tumoral maligna e 
fibroepitelial, caracterizando-se por levar ao 
desenvolvimento de tumores localizados na pele e 
mucosa. 

d) O papilomavírus ao penetrar na pele do animal 
infecta as células vermelhas do sangue, estimulando 
de forma expressiva a mitose das mesmas, 
resultando em acantose e hiperceratose. 

e) A disseminação do agente não sofre influência ou 
não é facilitada pela presença de ectoparasitos, 
como Stomoxys calcitrans, Aedes aegypt e Boophilus 
microplus. 

 
24) Com duração de aproximadamente 14 dias, o 
_____________ é a fase mais longa do ciclo estral, 

na qual compreende a maturação e plena 
funcionalidade do corpo lúteo, com a produção e 
a concentração de progesterona plasmática 
elevada: 
 
a) Anestro. 
b) Metaestro. 
c) Diestro. 
d) Estro. 
e) Proestro. 
 
25) Referente a Salmonelose em bovinos, é correto 
afirmar: 
 
a) A Salmonelose é uma doença infecciosa de bovinos 

recém-nascidos, causada pelas espécies de 
Salmonelas, Salmonella typhimurium e Salmonella 
Dublin. 

b) A Salmonelose acomete com maior frequência os 
bezerros de 10 a no máximo 20 dias de vida, sendo 
que no bovino adulto o quadro clínico não 
apresenta importância. 

c) A Salmonella typhimurium e Salmonella Dublin, são 
microrganismos gram-negativos. Os animais 
acometidos geralmente apresentam diarréia, 
desidratação e fraqueza. 

d) A Salmonelose com enterite aguda acomete 
somente bovinos adultos, não leva a alteração de 
temperatura corporal e apresenta como 
sintomatologia diarréia pastosa. 

e) As alternativas A e C estão corretas. 
 
26) Sobre as doenças causadas pelas 
Clostridioses, agente e ruminantes envolvidos 
assinale a alternativa correta: 
 
a) Gangrena gasosa - agente: Clostridium septicum, 

Clostridium novyi tipo A e Clostridium Sordelli. 
Ruminantes envolvidos: bovinos, ovinos e 
caprinos. 

b) Carbúnculo Sintomático - agente: Clostridium 
chauvoei. Ruminante acometido: bovino. 

c) Botulismo - agente: Clostridium botulinum B, C e D. 
Ruminantes acometidos: bovinos e caprinos. 

d) Enterotoxemias - agente: Clostridium perfringens B, C 
e D. Ruminante acometido: ovinos. 

e) Hemoglobinúria Bacilar - agente: Clostridium 
haemolyticum. Ruminante envolvido: bovinos. 

 
27) A raiva bovina é transmitida principalmente 
pelo morcego hematófago ___________________. 
Na fase de raiva ___________ o animal apresenta 
poucos movimentos, mas quando estimulado 
apresenta andar cambaleante, trocando as pernas. 
Ainda como sinais clínicos estão presentes a 
sialorréia, tremores musculares, ranger dos 
dentes, podendo entrar em decúbito seguido de 
paralisia e morte: 
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a) Dermatobia hominis - Furiosa. 
b) Desmodus rotundus - Paralítica.  
c) Boophilus microplus - Silenciosa. 
d) Desmodus rotundus - Furiosa. 
e) Dermatobia hominis - Paralítica. 
 
28) Referente a Eimeriose bovina, marque V para 
Verdadeiro ou F para Falso e assinale a alternativa 
correta: 
 
(      )  A coccidiose é uma enterite causada pela 

infecção de protozoários do gênero Eimeria, 
principalmente Eimeria bovis e Eimeria zurni. 

(      )  Ocorre comumente nos bezerros e caracteriza-
se por diarréia com presença de muco e sangue. 

(      )  No ciclo evolutivo, os cistos são eliminados nas 
fezes e em condições de umidade e temperatura 
mais elevadas esporulam e se tornam infectantes 
no meio ambiente.   

 
a) F, F, V. 
b) V, V, V. 
c) V, V, F. 
d) F, V, F. 
e) F, F, F. 
 
29) A presença de um Médico Veterinário é 
solicitado em uma cabanha de ovinos da raça 
Sulfok. Ao chegar à propriedade, o responsável 
pelos animais relata na anamnese o seguinte: 
“Alguns animais apresentam perda de lã, perda 
de pêlo no focinho, orelha, base da cauda, 
membro posteriores, flanco e pescoço”. O 
produtor relata ainda que as ovelhas vem 
apresentando um sério problema de infertilidade. 
Ainda dentro da anamnese o produtor relata 
também que a 9 meses não faz suplementação 
mineral dos ovinos. Ao realizar o exame físico, o 
veterinário observa alguns animais com edema de 
casco, andar rígido e espessamento da pele. 
Baseado na anamnese e exame físico, qual é o 
diagnóstico clínico sugestivo da patologia que 
vem acometendo os ovinos desta propriedade? 
 
a) Deficiência mineral de magnésio. 
b) Deficiência mineral de ferro e cobre. 
c) Deficiência mineral de lactose. 
d) Deficiência mineral de iodo. 
e) Deficiência mineral de zinco. 
 
30) Durante o exame físico de um bovino leiteiro, 
o veterinário verifica que o animal apresenta pele 
mais avermelhada, com temperatura mais elevada 
e ligeiramente espessada. Ainda é observada a 
presença de vesículas discretas que ao toque se 
rompem e liberam líquido seroso. Um achado 
importante no exame físico é a presença das 

lesões em áreas despigmentadas da pele. Baseado 
nos sinais clínicos acima descritos, qual é a 
doença diagnosticada? 
 
a) Fotossensibilização. 
b) Papilomatose bovina. 
c) Dermatomicose. 
d) Eritrema solar/Queimadura solar. 
e) Dermatose endêmica. 
 
31) Durante realização do exame físico de um 
animal de espécie bovina, com aptidão leiteira, o 
veterinário necessita realizar uma colheita de suco 
ruminal por via sonda oro-esofágica com objetivo 
avaliar a função ruminal. Porque é importante o 
profissional desprezar aproximadamente os 
primeiros 100 ml de suco rumenal obtidos na 
colheita?  
 
I. Porque  não apresenta importância clínica, não 

interferindo na avaliação de função ruminal e 
gastoesofâgica. 

II. Pois pode ocorrer a presença de saliva, podendo 
levar a alteração do pH do suco ruminal, devido 
sua função tamponante. 

III. Pois a quantidade de 100 ml é insuficiente para 
detectar a presença de microrganismos oriundos 
no rúmen. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item III está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Somente os itens II e III estão corretos. 
e) Nenhum dos itens está correto. 
 
32) A raiva é uma doença infecciosa que ocorre 
freqüentemente em bovinos. É uma doença 
caracterizada por irritação, mania, agressão e 
paralisia. A doença é causada por um vírus que é 
neurotrópico, apresentando predileção pelo 
sistema nervoso. Qual dos sistemas nervoso ela 
acomete? 
 
a) Sistema nervoso central. 
b) Sistema nervoso periférico. 
c) Sistema nervoso simpático. 
d) Sistema nervoso autônomo. 
e) Sistema nervoso motor. 
 
33) A peste é uma zoonose primária de roedores 
silvestre que se manifesta no homem sob três 
formas principais. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Bubônica, septicêmica e pneumônica. 
b) Bubônica, primária e autossômica. 
c) Bubônica, septicêmica e secundária. 
d) Bubônica, pneumônica e primária. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
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34) Sobre o Sistema Brasileiro de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (SISBI), é correto 
afirmar:  
 

I. A adesão ao serviço do SISBI é involuntária e 
todos os estados e municípios da federação 
têm o prazo até o ano de 2014 para se 
adequarem ao sistema.  

II. Os municípios e estados podem pedir a 
equivalência dos seus serviços de inspeção com 
o Sistema Coordenador do SISBI.  

III. O objetivo do SISBI é padronizar e 
harmonizar os procedimentos de inspeção, a 
fim de garantir a inocuidade e a segurança 
alimentar.  

 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens II e III estão corretos. 
c) Somente os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 
 
35) Qual a data em que é comemorado o dia do 
médico veterinário? 
 
a) 08 de novembro. 
b)  06 de outubro. 
c)  12 de agosto. 
d)  09 de setembro. 
e)  05 de dezembro. 
 
36) O Código de Ética do Médico Veterinário foi 
aprovado pela Resolução nº 722 em: 
 
a) 2000. 
b)  2002. 
c) 2004. 
d)  2006. 
e)  2005. 
 
37) Considerando o disposto no Código de Ética 
do Médico Veterinário complete as lacunas 
abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
É _____________ médico veterinário, deixar de 
elaborar prontuário e relatório médico veterinário para 
casos individuais e de rebanho, respectivamente. 
É ____________ médico veterinário evitar agressão 
ao ambiente por meio de resíduos resultantes da 
exploração e da indústria animal que possam colocar 
em risco a saúde do animal e do homem. 
É ____________ médico veterinário a conivência 
com o erro ou qualquer conduta antiética em razão da 
consideração, solidariedade, apreço, parentesco ou 
amizade 
 
a) dever do – vedado ao – dever do. 

b)  dever do – vedado ao – vedado ao. 
c)  vedado ao – dever do – dever do. 
d)  vedado ao – vedado ao – vedado ao. 
e)  vedado ao – dever do - vedado ao. 
 
38) Considerando o disposto na Resolução 923 de 
13 de novembro de 2009, relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira e assinale a 
alternativa correta: 
 
1 - Animais de Laboratório. 
2 – Animais Silvestres. 
3 - Animal Geneticamente Modificado. 
 
( ) Aqueles empregados na pesquisa experimental, 

biológica e médica, com variados objetivos. 
( )  Aqueles pertencentes às espécies nativas, 

migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou 
terrestres, que tenham a sua vida ou parte dela 
ocorrendo naturalmente dentro dos limites do 
território brasileiro e de suas águas jurisdicionais, 
com acesso, captura, uso e comércio controlados 
pelos órgãos ambientais federal, estaduais ou 
municipais. 

( )  Animal que tenha ácido nucléico exógeno 
intencionalmente incorporado ao genoma de suas 
células germinativas ou somáticas. 

 
a)  3, 1, 2. 
b)  2, 1, 3. 
c)  1, 2, 3. 
d)  3, 2, 1. 
e)  2, 3, 1. 
 
39) Qual das enfermidades abaixo relacionadas,  
NÃO é considerada uma Zoonose?  
 
a) Brucelose.     
b) Toxoplasmose. 
c) Tuberculose.  
d) Babesiose. 
e) Leptospirose. 
 
40) No início desta fase a fêmea caracteriza-se 
pela receptividade ao macho, desta forma 
permitindo a cópula. A duração média desta fase 
é de aproximadamente 15 horas, apresentando 
uma variação normal. O fim desta fase é 
caracterizado pela não aceitação da monta por 
outras fêmeas, touro ou pelo rufião. Esta fase é 
chamada tecnicamente de: 
 
a) Estro. 
b) Anestro. 
c) Diestro. 
d) Metaestro. 
e) Proestro.  


