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INSTRUÇÕES
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa, Matemática,
Atualidades e Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos) é de 2 (duas) horas,
incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para a qual se inscreveu,
conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame
imediatamente ao fiscal.
3.

Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de
questões, no total de 20 (vinte), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar
dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

4.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno
de prova.

5.

Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das
quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.

6.

Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as respostas da
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção.
Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou
qualquer dano causado pelo candidato.

7.

Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartãoresposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja
resposta não coincida com o gabarito oficial.

8.

Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou
similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de
consulta.

9.

Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá
entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das 09h30min (30 minutos
após o início da prova). Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as
respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o
qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito
provisório, via internet, conforme previsto em edital.

____________________________________
Assinatura do Candidato(a)
Número de Inscrição:

Nome do(a) Candidato(a):

Cargo:
Médico Veterinário (35)
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Médico Veterinário (35)

PROVA
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA
1. Identifique a alternativa em que há algum erro quanto ao emprego da
conjunção ou da locução conjuntiva.
A. ( ) O homem chegou ao hospital cheio de balas pelo corpo; conseguiu, contudo,
sobreviver.
B. ( ) O homem chegou o hospital gravíssimo; entretanto, sobreviveu.
C. ( ) Voto nele, porquanto é o melhor candidato.
D. ( ) A menos que mudemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai nos separar.
2. Preencha adequadamente as lacunas:
I – Não foi esse o jogo _____ eu vi, não foi esse o jogo _______ assisti.
II – Voltei para buscar o pacote _______ me havia esquecido.
III – O cargo ______ você deseja não é o cargo _____ eu desejo.
A. ( ) que, a que, de que, que, que
B. ( ) a que, de que, a que, que, que
C. ( ) que, de que, que, que, que
D. ( ) que, a que, que, que, que
3. A minissérie “O Tempo e o Vento”que recentemente foi exibida pela Rede Globo,
é uma adaptação da obra de qual autor?
A. ( ) Érico Veríssimo
B. ( ) Luis Fernando Verissimo
C. ( ) Machado de Assis
D. ( ) José de Alencar
4. Manoel tomou emprestado R$ 240.000,00 durante 3 meses, à taxa de 60% ao
ano. Que quantia devolveu após os 3 meses?
A. ( ) R$ 276.000,00
B. ( ) R$ 330.000,00
C. ( ) R$ 326.000,00
D. ( ) R$ 300.000,00
5. No estádio Mané Garrincha, 120.000 torcedores assistiram a um jogo de futebol.
Por meio de cada uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1.000 pessoas por
minuto. Quanto tempo será necessário para que todas as pessoas deixem o
estádio?
A. ( ) 10 Minutos
B. ( ) 15 Minutos
C. ( ) 18 Minutos
D. ( ) 20 Minutos
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
6. O porto catarinense administrado pelo Governo do Estado é o de:
A. ( ) Navegantes
B. ( ) São Francisco do Sul
C. ( ) Imbituba
D. ( ) Paranaguá
7. Em Abril de 2013, o Município de Ascurra esteve em festa, pois, além do
Aniversário do Município, comemorou:
A. ( ) 40 anos de Emancipação Política
B. ( ) O centenário da imigração italiana
C. ( ) 50 anos de Emancipação Política
D. ( ) Os 130 anos da imigração italiana
8. O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais
investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de
levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais.
O Município de Ascurra aderiu ao programa, e já está atuando um profissional:
A. ( ) Argentino
B. ( ) Cubano
C. ( ) Paraguaio
D. ( ) Africano
9.

O Mundo perdeu um grande líder mundial, sendo que em sua trajetória recebeu
o prêmio Internacional Al-Gaadddafi de Direitos Humanos, em 1989:
A.
( ) Hugo Chaves
B.
( ) Margaret Thatcher
C.
( ) Nelson Mandela
D.
( ) Cory Monteith

10. O motivo do atual presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou a intenção de
bombardear o país árabe, foi devido:
A.
( ) A notícia utilização de armas químicas por parte do exército da Síria
B.
( ) A morte de Hafez al-Assad
C.
( ) A tomada do poder por Bashar Al-Assadr
D.
( ) As divergências políticas econômicas dos países

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Quais os principais transmissores de raiva em humanos e herbívoros, na
sequência?
A. ( ) Felídeos e Tadarida brasiliensis
B. ( ) Roedores e Diphylla eucaudata
C. ( ) Canídeos e Desmodus rotundos
D. ( ) Felídeos e Diphylla eucaudata
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12. Em epidemiologia, a quantidade de pessoas portadoras de um evento, em um
momento particular, define-se como:
A. ( ) Mediana
B. ( ) Prevalência
C. ( ) Incidência
D. ( ) Exposição
13. Tendo em vista, que por definição da OMS, as zoonoses definem-se por
“Doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e
seres humanos”, identifique a opção que contém somente exemplos de
zoonoses:
A. ( ) Hidatidose, toxoplasmose e leptospirose
B. ( ) Trichomonose, leptospirose e toxosplamose
C. ( ) Demodicose, leptospirose e leishmaniose
D. ( ) Esquistossomose mansônica, giardíase e babesiose
14. Qual a periodicidade mínima que deve ser obedecida para a desratização e
desinsetização em estabelecimentos de trabalho?
A. ( ) 3 Meses
B. ( ) 6 Meses
C. ( ) 10 Meses
D. ( ) 12 Meses
15. Causou estranheza e consternação internacional a ampla distribuição de cenas
envolvendo a incineração e sepultamento de centenas de carcaças de bovinos
em regiões rurais da Grã-Bretanha durante um surto da chamada Doença de
Creutzfeld-Jakob, há alguns anos. Doença fatal e ainda sem tratamento
específico curativo, crê-se que esteja relacionada ao consumo de carne de
ovinos e bovinos contaminados com o scrapie. Ao se tentar evidenciar o
diagnóstico
dessa
Doença,
analisam-se
lesões
no
tecido
_______________________ dos animais acometidos.
O espaço do texto acima é corretamente preenchido por qual das alternativas
abaixo?
A. ( ) Cardíaco
B. ( ) Muscular
C. ( ) Renal
D. ( ) Nervoso
16. A ocorrência de casos de Febre Aftosa em algumas fazendas de alguns Estados
do Brasil há alguns anos tem prejudicado em muito o comércio de carne in
natura pelos exportadores. Sendo uma Doença de distribuição mundial e
responsável por epizootias extensas na América do Sul e por panzootias que
acometem diversos países, pode ser causada por vários tipos virais, dentre os
quais se destacam os tipos A, O e C, frequentes no continente sul-americano.
Com relação a esta Doença, pode-se afirmar corretamente que:
A. ( ) A doença não afeta suínos nem caprinos.
B. ( ) A doença tem caráter maligno no ser humano.
C. ( ) Os animais solípedes e carnívoros também são susceptíveis.
D. ( ) Os hospedeiros naturais da doença são os animais biungulados.
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17. Identifique dentre as alternativas abaixo a que corresponde ao subtipo viral da
Gripe aviária mais patogênico para o ser humano:
A. ( ) H1N1
B. ( ) H2N3
C. ( ) H3N4
D. ( ) H5N1
18. A Brucelose é uma doença amplamente distribuída no mundo e uma zoonose
que acomete preferencialmente certos grupos ocupacionais. Dentre as opções
abaixo, assinale a que corresponde aos grupos ocupacionais de maior risco para
esta doença:
A. ( ) Trabalhador de matadouro, retireiro e trabalhador de arrozais.
B. ( ) Fazendeiro ou trabalhador que lide com gado, açougueiro e veterinário.
C. ( ) Agricultor, magarefe, enfermeiro e açougueiro.
D. ( ) Limpador de esgotos, ou de latrinas, magarefe e veterinário.
19. O “pescado resfriado” é tido como o pescado mantido sobre qual temperatura?
A. ( ) -0,5 e -0,9 ºC
B. ( ) -0,5 e -2,0 ºC
C. ( ) 0 e -1,0 ºC
D. ( ) -2 e -4 ºC
20. Conforme os conceitos em epidemiologia, como define-se “a ocorrência de
novos casos de uma doença, em uma dada área”?
A. ( ) Prevalência
B. ( ) Endemia
C. ( ) Incidência
D. ( ) Pandemia
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