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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO-PARÁ 

Concurso Público – Edital Nº. 001/2008 
 

PROVA OBJETIVA 
                            

C A R G O 
MÉDICO VETERINÁRIO 

 
 

 Nº. DE INSCRIÇÃO: ________________________. 
 

 
 

O R I E N T A Ç Õ E S 
 

1- Este CADERNO DE PROVA é composto de 30 (trinta) questões com 04 (quatro) alternativas e somente 
uma correta e caso exista algum problema de impressão, ou outro qualquer, comunique imediatamente aos 
fiscais de sala. 

 
2- Somente depois de decorridos quarenta e cinco minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o 

seu Cartão Resposta e o Caderno de Questões, e após decorridos duas horas do início da mesma o 
candidato poderá levar o Caderno de Questões. 

 
3- Assine seu nome no CARTÃO RESPOSTA que você recebeu e transcreva para o mesmo a resposta 

definitiva de cada questão. Marque somente uma alternativa, pois a marcação de mais de uma alternativa ou 
a ausência de marcação, anula a questão. Preencha corretamente o CARTÃO RESPOSTA, pois o mesmo 
não será substituído por erro do candidato e assinale, com caneta esferográfica azul ou preta, a questão 
correta, conforme exemplo abaixo:   

 

 
QUESTÃO ALTERNATIVAS 

01 A B C D 
 

 

 
4- Esta prova terá duração de 03 (três) horas, com início previsto para às 14 (quatorze) horas e término às 17 

(dezessete) horas. 
 

5- Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone 
celular, relógio do tipo data banck, walkman, agenda eletrônica, note book, palmtop, receptor, gravador etc.) 
ou algum tipo de material para consulta. 

 
6- Ao final da prova, devolva ao fiscal o CARTÃO RESPOSTA, devidamente preenchido e assine a lista de 

presença, do mesmo modo como está no Documento de Identidade. 
 

7- Não será permitido aos fiscais tirarem dúvidas em relação às questões da prova, pois a interpretação faz 
parte da avaliação. 

 
8- O candidato que não assinar o Cartão Resposta, estará automaticamente eliminado. 

 
9- Leia atentamente estas instruções e cada questão da prova antes de responder. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05. 
 

Amizades focalizadas na coerência 
 

Analisar anúncio de classificados de jornal impresso da seção Amizades é particularizar mais um gênero, 
muito usual nos dias de hoje, com o diferencial de colocar em cena questões de ordem social e um tema de delicado 
tratamento no âmbito das relações familiares. 

No gênero textual classificados de jornal, integrante do campo jornalístico (impresso), encontram-se várias 
seções: emprego, carro, celular, imóvel, amizades, entre outras. Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, 
observa-se o fenômeno da focalização, mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o 
olhar do leitor a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.  

No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de 
vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar.  Em 
suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do público a que se destina o texto. 
Nesse sentido, a focalização, como fator de coerência, tem dupla face, ou seja, tanto é produto de manipulação 
informativa quanto instância manipuladora. Além disso, ela é totalizadora - dá conta até da intimidade das pessoas 
que se anunciam (caracterizam seus atributos físicos, principalmente) e permite ao leitor criar imagens do que é 
anunciado. Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante (narrador) tece o texto 
conforme a imagem que deseja para si e em consonância com sua preocupação de conquistar o leitor. Assim, o 
narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização 
externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta 
(focalização interna). 

Essa análise permite dois exemplos, conforme os dois textos abaixo, retirados do jornal O Liberal do dia 20 
de maio de 2007: 
Texto 1  Texto 2 
ALINE OU MEL 
Aline, loira 20 anos, seios rosados 
59kg, uma princesa. Mel morena 
clara, 18 anos, corpo de modelo, 
uma gatinha, em hoteis, moteis ou 
meu apartamento V/70,00 F/8168-
8364. 

 ANJO GATINHO – Alto, branco, 
loiro, 22 anos, sarado bonito, 
discreto e atencioso. Sem 
propaganda enganosa. Acompanho 
a festa e faço massagens. Ñ atendo 
c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 
81727141. 

 

(ALVES, João Paulo Costa. Amizades focalizadas na coerência. Belém: UFPA, 2008) 
 
 

01 - Segundo o texto, quais as características da focalização? 
 

A- (     ) Descrição, argumentação, manipulação e inferência. 
B- (     ) Descrição, argumentação, percepção e inferência. 
C- (     ) Argumentação, manipulação e descrição. 
D- (     ) Manipulação, inferência, descrição e narração. 

 
02 - Os exemplos dado pelo autor do texto intitulados de Texto 1 e Texto 2 possuem como focalização: 

 
A- (     ) exploração sexual de um homem e de uma mulher, ambos com o intuito de ganhar 

dinheiro. 
B- (     ) Construir uma “imagem de si”, a fim de conquistar o leitor para este comprar o serviço 

oferecido. 
C- (     ) Descrever as pessoas destacadas nos anúncios, com isso qualquer leitor terá intenções 

de imagens a partir das caracterizações dispostas pelos adjetivos e substantivos nos 
textos. 

D- (     ) Vender um produto anunciado na seção Amizades de jornal impresso. 
 

03 - Considere o seguinte enunciado: “...a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”. 
As palavras destacadas assumem que valor sintático. 

 
A- (     ) Pronomes demonstrativos. 
B- (     ) Pronomes catafóricos. 
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C- (     ) Aposto distributivo. 
D- (     ) Adjunto adnominal. 

 
04 - De acordo com o texto 2, Anjo Gatinho, a exploração da argumentação está expressa em qual excerto: 

 
A- (     ) “Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito...”. 
B- (     ) “...discreto e atencioso...”. 
C- (     ) “Sem propaganda enganosa.”. 
D- (     ) “Ñ atendo c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 81727141.”. 

 
05 - A Norma Gramatical Brasileira (NGB) intensifica os padrões de escrita no contexto da língua. Sendo 

assim, percebe-se que os anúncios (Aline ou Mel e Anjo Gatinho) não priorizam as formas da linguagem 
escrita de maneira culta. No entanto, depreende-se que essa norma é quebrada, pois: 

 
A- (     ) por ser classificados de jornal, compõe-se de regras próprias, não importando a língua 

qualquer instrumento de avaliação e discurso. 
B- (     ) todo gênero textual possui uma composição própria, assim nenhuma indicação 

lingüística contempla esses aspectos. 
C- (     ) a objetividade e a composição do texto são inerentes ao gênero textual. No caso, temos 

anúncios de classificados, isso revela que a seção Amizades agrega somente a 
focalização e o discurso persuasivo das características dos narradores/autores. 

D- (     ) estamos diante de um gênero textual diferenciado, assumindo assim uma característica 
marcante, que é a objetividade do texto e sua formatação tipográfica. Assim, a 
abreviação, falta de acentuação e caracteres informais manipulam um discurso que o 
que vale é a focalização, não as regras gramaticais. 

 
06 - No texto exemplificativo 1, na passagem do primeiro para o segundo período, poderíamos substituir o 

ponto em seguida por um outro sem alteração de sentido. Esta outra pontuação seria: 
 

A- (     ) a vírgula. 
B- (     ) os dois pontos. 
C- (     ) o ponto-e-vírgula. 
D- (     ) o travessão. 

 
07 - Considere o seguinte enunciado: “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente 

por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, 
assume e simula situações que quer alcançar.”. Indique o par de palavras, retiradas dos exemplos, que 
justifiquem a afirmação transcrita. 

 
A- (     ) Hoteis e moteis. 
B- (     ) Loiro e bonito. 
C- (     ) Apartamento e corpo de modelo. 
D- (     ) nº oculto e ñ tenho local. 

 
08 - Segundo o dicionário Antônio Houaiss (2006), o termo Metáfora tem a seguinte definição: “Tropo que 

consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela 
designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o 
figurado; translação.”. Com base nessa definição, marque a alternativa que contenha pelo menos duas 
metáforas:   

 
A- (     ) “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da 

descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em 
geral, assume e simula situações que quer alcançar.”.  

B- (     ) ”Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma 
visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma 
“personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”. 

C- (     ) “ALINE OU MEL Aline, loira 20 anos, seios rosados 59kg, uma princesa. Mel morena 
clara, 18 anos, corpo de modelo, uma gatinha, em hoteis, moteis ou meu apartamento 
V/70,00 F/8168-8364.”. 

D- (     ) “...Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito, discreto e atencioso...” 
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09 - No primeiro período do segundo parágrafo encontramos o uso dos dois pontos e das vírgulas. Qual a 
finalidade de seus respectivos usos: 

 
A- (     ) Ambas as pontuações fizeram uma enumeração de termos. 
B- (     ) Os dois pontos foram empregados para reiterar os exemplos e as vírgulas para separar 

elementos de mesma classe gramatical. 
C- (     ) Dois pontos para enumerar e as vírgulas para separar aposto. 
D- (     ) Ambos exercem a função de separar elementos de mesma classe gramatical. 

 
10 - A única alternativa em que há uma oração coordenada alternativa é: 

 
A- (     ) “Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, observa-se o fenômeno da focalização, 

mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o olhar do leitor a 
fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”.  

B- (     ) “Em suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do 
público a que se destina o texto.”. 

C- (     ) “Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma 
visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma 
“personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”. 

D- (     ) “Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante 
(narrador) tece o texto conforme a imagem que deseja para si e em consonância com 
sua preocupação de conquistar o leitor.”. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11- As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas em lei, obedecendo ainda 
aos seguintes princípios: 
 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;  
II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em níveis de baixa e média complexidade do sistema;   
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;  
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;  
     Após análise podemos concluir que estão corretos os itens: 
 
 A- (   ) I, II, III e IV 
 B- (   ) II e III 
 C- (   ) II, III, IV 
 D- (   ) I, III e IV 
 
 
12 - A direção do Sistema Único de Saúde - SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos 
seguintes órgãos: 
 
I - no âmbito da União, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);  
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente;  
III- no âmbito dos Municípios, somente pela respectiva Secretaria de Saúde. 
 
Está(ão) incorreto(s) o(s) íten(s) :  
 
 A- (   ) I e III 
 B- (   ) Somente II 
 C- (   ) II e III 
 D- (   ) Somente III 
 
13. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta: 
 
 A- (   ) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os 

serviços de saúde que lhes correspondam;    
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 B- (   ) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde - SUS poderá organizar-se em distritos de 
forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde;  

 C- (   ) As comissões intersetoriais de âmbito nacional, são subordinadas as Secretarias de Saúde 
Estaduais, integradas pelos Ministérios e órgãos complementares e por entidades 
representativas da sociedade civil.   

 D- (   ) As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas  compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS.   

 
14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições comuns:  
I - Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde, 
assim como administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;  
II - Organização e coordenação do sistema de informação em saúde , bem como a elaboração de normas técnicas e 
estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;   
III - Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do 
trabalhador e  participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 
IV - Realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pela Câmara dos 
Deputados. 
Estão corretos os itens: 
 
 A- (   ) III e IV 
 B- (   ) I, II e III 
 C- (   ) I, II, III e IV  
 D- (   ) II e III 
 
15- À direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS compete:  
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 
saúde;  
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único 
de Saúde - SUS, em articulação com sua direção estadual;   
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho; 
IV - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde. 
  Estão coretos os itens: 
 
 A- (   ) I e II 
 B- (   ) II, III e IV 
 C- (   ) I, II, III e IV 
 D- (   ) III e IV  
 
16- Com relação às doenças transmissíveis por alimentos, é correto afirmar que: 
 
 A- (   ) São caracterizadas por sintomas restritos ao trato intestinal. 
 B- (   ) Caracterizam-se por longo período de incubação e curso. 
 C- (   ) Falhas de manipulação e no tratamento térmico são os principais fatores envolvidos na 

transmissão dessas enfermidades. 
 D- (   ) Estão relacionadas a ingestão de alimentos contaminados por microrganismos termolábeis. 
 
17- Considerando a espécie Bovina, analise os itens a seguir, e assinale a alternativa correta. 
 
I A Febre aftosa é uma doença aguda, extremamente contagiosa e causada por um vírus. É caracterizada por febre 
alta e ferida na boca e nos cascos. Essa doença é de grande interesse para o Brasil, por ser um fator limitante na 
exportação de carne para outros países, onde ela já foi erradicada. Atualmente, a vacina utilizada é oleosa, que dá 
imunidade mais duradoura. A vacinação tem caráter obrigatório e é feita em todo o rebanho. 
II A Brucelose é uma doença bacteriana, que interfere na reprodução, provocando aborto. Essa doença, além do 
prejuízo econômico, pode ser transmitida ao homem. A vacinação contra ela está se tornando obrigatória em vários 
Estados brasileiros. Ela é feita em dose única e somente em fêmeas de 3 a 8 meses de idade. É recomendável que 
se faça um teste de soro aglutinação anualmente em todos os animais em idade reprodutiva. 
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III Embora a tuberculose em bovinos de corte tenha menor incidência do que no gado de leite, ela não deixa de ser 
preocupante. Considerando que a vacinação contra a tuberculose é de pouca eficácia, faz-se o controle dessa 
doença em bovinos por meio do teste de tuberculinização. A aplicação é feita na prega caudal, fazendo-se a leitura 
72 horas após. Os animais positivos são isolados e tratados antes de serem repostos no rebanho. 
 
 A- (   ) Apenas o item I está correto 
 B- (   ) Apenas os itens I e II estão corretos. 
 C- (   ) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 D- (   ) Os itens I, II e III estão corretos. 
 
18 - Sobre o processo de pasteurização do leite, analise os itens a segui e marque a alternativa correta 
 
I- Destrói toda carga microbiológica presente no produto. 
II- Inativa 100% dos patógenos e 99% dos não patógenos presentes no produto. 
III- A temperatura independe do tempo para eficiência do processo. 
IV- A temperatura abaixo de 72ºC na pasteurização rápida garante a eficiência do processo. 
 
 A- (   ) Os itens I, III e III estão corretos. 
 B- (   ) Os itens II e IV estão corretos. 
 C- (   ) Apenas o item II está correto. 
 D- (   ) Apenas o item IV está correto. 
 
19- São características de Brucellas, exceto: 
 
 A- (   ) Cocobacilo. 
 B- (   ) Gram-negativa. 
 C- (   ) Não formadora de esporos e aflagelada. 
 D- (   ) Crescimento lento. 
 
20- Os ratos são considerados de alto risco em relação à transmissão da raiva quando: 
 
 A- (   ) Não são encontrados em áreas epidêmicas. 
 B- (   ) Não são encontrados em áreas endêmicas. 
 C- (   ) Têm contato com comunicantes não mamíferos. 
 D- (   ) São encontrados em áreas epizoóticas e que ataquem com violência outros animais ou seres 

humanos. 
 
21- No post mortem a realização da necropsia é muito importante para a confirmação do diagnóstico da raiva animal. 
Para isso deve ser enviado ao laboratório referencial o cérebro e o cerebelo do animal conservado sob refrigeração 
ou em uma solução de: 
 
 A- (   ) Glicerina com álcool 70. 
 B- (   ) Glicerina com água destilada em partes iguais. 
 C- (   ) Formol. 
 D- (   ) Formoldeído. 
 
22- Analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta: As encefalites eqüinas são doenças infecto-
contagiosas zoonóticas, de caráter agudo, causadas por vírus da família Togaviridae, gênero Alphavirus, com uma 
grande variedade de hospedeiros e reservatórios, incluindo aves e mamíferos, e que apresentam intenso tropismo 
pelo: 
 
 A- (   ) Sistema muscular. 
 B- (   ) Sistema imunológico. 
 C- (   ) Sistema nervoso. 
 D- (   ) Sistema respiratório. 
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23- Quanto à toxoplasmose, podemos afirmar que o parasita possui três formas evolutivas ao longo de seu ciclo. As 
estruturas encontradas no interior de células tais: hepatócitos e células musculares, apresentando morfologia 
semelhante a um arco e de alta multiplicação são: 
 
 A- (   ) Bradizoíta. 
 B- (   ) Esporozoíta. 
 C- (   ) Oocisto. 
 D- (   ) Taquizoíta. 
 
24- Larvas cisticercóides podem ser observadas no ciclo evolutivo de cestóides da ordem Cyclophyllidea. Entre as 
patologias causadas por cestóides dessa ordem, uma tem o cão como um importante reservatório, sendo casos em 
humanos também descritos na literatura. A parasitose citada seria: 
 
 A- (   ) Dipylidium caninum. 
 B- (   ) Hydatigera cannis. 
 C- (   ) Hymenolepsi. 
 D- (   ) Ancylostoma brasiliensis. 
 
25- Caso se constate a presença de morcegos em edificações, devemos advertir a população a procurar orientação 
especializada e proceder da seguinte maneira, exceto: 
 
 A- (   ) Verificar os espaços abertos de entrada e saída dos animais no abrigo. 
 B- (   ) Utilizar produtos químicos para desalojar o animal. 
 C- (   ) Fechar gradativamente espaços, deixando apenas uma saída para o animal. 
 D- (   ) Evitar contato com o animal vivo ou morto. 
 
26 - Frangos de corte com três semanas de idade, que manifestam depressão, tremores, diarréia, incoordenação 
motora, alta mortalidade e bolsa cloacal edemaciada ou atrofiada, são achados compatíveis com: 
 
 A- (   ) Doença respiratória crônica. 
 B- (   ) Doença de gumboro. 
 C- (   ) Doença de newcastle. 
 D- (   ) Gripe aviária. 
 
27 - Ao procedermos à pesquisa de coliformes a 45ºC em produtos de origem animal, estamos avaliando 
precisamente: 
 
 A- (   ) Qualidade higiênico-sanitária. 
 B- (   ) Presença de vibrio. 
 C- (   ) Ausência de enzimas. 
 D- (   ) Eficiência do tratamento térmico. 
 
28 - A temperatura de descongelamento, que para peixe é de fundamental importância para conservar a qualidade, 
deve ser entre: 
 
 A- (   ) 10º C a 15º C 
 B- (   ) 16º C a 20º C 
 C- (   ) 21º C a 25º C 
 D- (   ) 20º C a 25º C 
 
 
29 - A imediata redução do número de células somáticas no leite pode ser obtida por meio de: 
Limpeza da sala de ordenha. 
 
 A- (   ) Refrigeração do leite recém obtido. 
 B- (   ) Redução do intervalo de tempo entre a ordenha e a entrega do leite. 
 C- (   ) Afastamento das vacas com mastite subclínica da linha de ordenha. 
 D- (   ) Higienização das tubulações da ordenhadeira mecânica. 
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30 - Quando em um matadouro frigorífico de bovinos enviamos as carcaças da câmara fria diretamente para a 
câmara de congelamento (sem passar pelo túnel de congelamento), quais as conseqüências? 
 
 A- (   ) A carne poderia ser contaminada devido a seu alto teor de glicogênio, quando submetida a -

20º C. 
 B- (   ) O elevado teor de colágeno presente no epimísio do músculo necessita de temperaturas mais 

baixas para maturar as fibras. 
 C- (   ) Formação imediata de micros cristais. 
 D- (   ) As temperaturas de congelamento (-18º C) não são suficientes para passar rapidamente pela 

zona de formação de micros cristais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa Sorte!! 







