
Prefeitura Municipal de Glória do Goitá - PE  
Concurso Público 2008 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 - Cargo 03 – Médico Veterinário    
Página 1 de 7 

 
 

Português 
 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 01, 02 e 
03. 

Adeus, Nepotismo 
 

“A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa 
como princípio constitucional. Ou seja, ao poder público 
não basta separar o que á legal do que é ilegal, o justo do 
injusto. Como nem tudo o que é legal ou justo é honesto, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana 
passada, de proibir a contratação de parentes até o 
terceiro grau na administração pública faz valer o princípio 
da Constituição. É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República? Claro que sim. Mas a 
determinação do STF é peremptória: se é parente, não 
pode. Cumpra-se a lei. O serviço público é e deve ser 
impessoal e qualquer suspeita de favorecimento, arranjo, 
empreguismo deve ser extirpada. Até que enfim.[...]” 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.Observando o texto acima podemos apreender a 
seguinte informação: 
 

a) A Constituição de 1888 é injusta ao proibir a 
contratação de parentes em até terceiro grau na 
administração pública, uma vez que eles podem 
desempenhar corretamente suas funções. 

b) A proibição da contratação de parentes próximos, 
prevista na Constituição, é extremamente 
acertada, pois garante a impessoalidade do 
serviço público. 

c) Por uma questão moral, o STF decidiu proibir o 
nepotismo, reafirmando um princípio 
constitucional e eliminando qualquer tipo de 
favorecimento. 

d) Não deveria haver proibição por parte do STF 
para contratação de parentes próximos, uma vez 
que os mesmos estariam sendo injustiçados. 

e) O STF resolveu revisar a Constituição de 1888 e 
acrescentar-lhe a proibição quanto à contratação 
de parentes para exercer cargos na administração 
pública alegando a falta de ética na referida ação. 

 
02.Observando o sentido do termo destacado em “Mas a 
decisão do STF foi peremptória (...)”, assinale a alternativa 
em que a palavra sublinhada tenha significado semelhante. 
 

a) Ao ver toda aquela confusão, o policial foi 
contundente na solução. 

b) É preciso ser enfático ao discutir valores morais 
para deixar claro o que é certo. 

c) Neste século se faz necessário o 
desenvolvimento de atitudes solidárias e cristãs. 

d) No que diz respeito à sua conduta ética, o juiz é 
um ser humano ímpar. 

e) O pai foi extremamente justo ao decidir o castigo 
aplicado aos filhos. 

 
 
 
 
 

03.No trecho: “É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República?”, a oração destacada 
exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado 
em qual das alternativas? 
 

a) Ao poder público não basta separar o que é legal 
do que é ilegal. 

b) Cumpra-se a lei. 
c) A Constituição de 1888 define a moralidade 

administrativa como princípio constitucional. 
d) O nepotismo não é novo, nem exclusividade 

brasileira. 
e) Há necessidade de projetos anti-nepotismo no 

Brasil. 
 
04.Leia o seguinte fragmento de um texto de Machado de 
Assis. 
 
“Súbito, relampejou; as nuvens amontoavam-se às 
pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. 
Começou a chuviscar grosso, mais grosso, até que 
desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos 
deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre 
do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do aguaceiro, 
sem destino, sem esperança de pouso ou de comida... A 
chuva batia-lhes sem misericórdia.”  

 
(Quincas Borba, 3ed. São Paulo: Ática, 1977) 

 
De acordo com seu emprego no texto, qual alternativa 
classifica corretamente as palavras, seja sintática ou 
morfologicamente? 
 

a) “às pressas, na 2ª linha, é um complemento 
nominal e “grosso”, na 3ª e 4ª linhas, é um 
adjetivo de chuva. 

b) “grosso”, nas linhas 3 e 4, funciona como 
advérbio, enquanto “lhes”, na penúltima linha, é 
um pronome oblíquo com função sintática de 
objeto indireto. 

c) Em “Relampejou mais forte”, temos um verbo, 
uma conjunção e um adjetivo, respectivamente. 

d) Em “estalou um trovão”, trovão é objeto direto do 
verbo estalar. 

e) “faminto e fiel são adjetivos de Rubião e do cão, 
respectivamente. 

 
05.Leia o texto abaixo retirado de um cartaz de 
propaganda das sandálias “Havaianas”, veiculada na 
Revista Capricho de junho de 2007. 
 
“Feliz é o povo que pode usar havaianas até no inverno.” 
 
A alternativa que apresenta uma oração subordinada cuja 
classificação é a mesma da encontrada no período acima 
é: 
 

a) O objetivo da festa é que todos se divirtam. 
b) Necessário é que resolvamos o problema. 
c) O problema é este: não chegamos a tempo de 

embarcar no avião. 
d) A família que trabalha unida permanece unida. 
e) Os povos indígenas, que foram tão explorados, 

praticamente se extinguiram. 
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O texto a seguir servirá de base para as questões 

06 e 07. 
 

A dúvida 
 

“Destratar ou distratar? 
‘Ela foi destratada ou distratada pelo marido na 

frente dos vizinhos.’ 
Destratar é ‘tratar mal’; 
Distratar é ‘romper um trato’; 
Portanto, o certo é: ‘Ela foi destratada pelo marido 

na frente dos vizinhos.’ Quando um contrato é rompido, o 
documento que se assina chama-se ‘distrato’.” 

 
(DUARTE, Sérgio Nogueira) 

 
06.As palavras destratar e distratar formaram-se a partir do 
mesmo processo que: 
 

a) desocupado e responsável 
b) infeliz e amanhecer 
c) inábil e intrometer 
d) altivez e cardume 
e) cravina e durável  

 
07.No texto de Sérgio Nogueira Duarte é possível perceber 
a predominância de qual função da linguagem? 
 

a) Função fática 
b) Função poética 
c) Função conativa 
d) Função metalingüística 
e) Função referencial 

 
08.Qual das alternativas contém a construção mais 
adequada, levando-se em conta a textualidade e as 
relações de coerência e coesão? 
 

a) “Manda-me notícias da prima Isoldina e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

b) “Manda-me notícias da prima Isoldina, e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

c) “Se, meu pai resolveu, aquele problema que o 
atormentava manda-me notícias da prima 
Isoldina.” 

d) “Manda-me notícias da prima Isoldina que o 
atormentava e se meu pai resolveu aquele 
problema” 

e) “Manda-me notícias de minha prima Isoldina e 
descobre se meu pai resolveu aquele problema 
que o atormentava.” 

 
09.Qual das alternativas abaixo apresenta ambigüidade? 
 

a) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu. 

b) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas suas palavras não me comoveram. 

c) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas seu abraço não me comoveu. 

d) Ele disse que era meu amigo e me deu um forte 
abraço, mas nem isto nem aquilo me comoveram. 

e) Há ambigüidade nas alternativas A e D. 
 
 
 
 
 
 

10.Esta questão é sobre o acento indicador da crase. 
Assinale a opção correta. 

 
a) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 

disposto a contar tudo a senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

b) “Dirigiu-se à ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

c) “Dirigiu-se a ela à passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

d) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar à Mário do ocorrido.” 

e) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

 
 

Informática   
 
 
11.É um conjunto de chips que acumulam as informações 
enquanto estão sendo processadas, onde toda e qualquer 
informação que estiver sendo processada e todo e 
qualquer programa que esteja sendo executado está na: 
 

a) Memória RAM 
b) Memória cache 
c) Microprocessador 
d) Placa Mãe 
e) Disco Rígido 

 
12.Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s): 
 

(    )  Periféricos de Entrada: São aqueles que fazem 
a informação entrar na CPU, ou seja, tem “mão 
única” do usuário para a CPU. São eles: 
Teclado, Mouse, Câmera, Microfone, Scanner, 
etc. 

(    )  Periféricos de Saída: São os dispositivos que 
permitem que a informação saia da CPU para o 
usuário. Exemplos: Monitor, teclado, Microfone, 
impressora, Caixas de Som, Plotter, Data Show 
(Projetor), entre outros. 

(    )  Periféricos mistos (Entrada e Saída): São 
periféricos de “mão dupla”, ora a informação 
entra na CPU, ora ela sai. Podemos citar: 
Disquete, Disco Rígido, Modem, Placa de 
Rede, e as Memórias (RAM e CACHE). Nestes 
dispositivos, a CPU tem o direito de LER 
(entrada) e GRAVAR (saída). 

(    )  Modem: Permite que o computador se conecte 
a uma rede local (LAN) através de cabos 
específicos, chamados cabos de rede. 

(    )  Placa de Rede: É um periférico que permite a 
conexão com outro computador através de uma 
Rede Dial-up (conexão telefônica) para, por 
exemplo, permitir o acesso à Internet. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 

 
a) V – V – V – F – F  
b) V – F – F – F – V  
c) F – F – V – V – F  
d) V – F – V – F – F  
e) F – V – F – V – V 
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13.Parte mais importante do Windows, através dele 
conseguimos iniciar qualquer aplicação presente no nosso 
computador, como os programas para texto, cálculos, 
desenhos, internet, etc. Trata-se de: 
 

a) Barra de tarefas 
b) Área de notificação 
c) Botão Iniciar 
d) Janela 
e) Ícones 

 
 
14.Se na área de trabalho selecionar um arquivo e depois 
utilizar a tecla de atalho CTRL+X estamos: 
 

a) Deletando o arquivo 
b) Renomeando um arquivo 
c) Copiando o arquivo 
d) Colando o arquivo 
e) Recortando o arquivo 

 
15.O que acontece com o cursor quando pressionada a 
tecla HOME junto com a tecla CTRL no Word: 
 

a) O cursor salta para o início da palavra que estiver 
na direção em que apontam. 

b) Posiciona o cursor no início do texto (ou seja, 
antes de tudo que já foi digitado). 

c) Posiciona o cursor no final do texto (ou seja, 
depois de tudo o que foi digitado). 

d) Quebra uma página, informando ao programa que 
este passe a escrever na próxima página. 

e) Posiciona o cursor no início da linha atual (ou 
seja, da linha onde o cursor já se encontra). 

 

16.No Word a figura  localizada na barra padrão 
significa: 
 

a) Colunas 
b) Justificar 
c) Centralizar 
d) Alinhar à direita 
e) Alinhar à esquerda 

 
17.São CDs que podem ser gravados diversas vezes. 
Esse tipo de CD pode ser gravado e, quando necessário, 
ser apagado para ser gravado novamente: 
 

a) CD-WCK 
b) CD-RAMIF 
c) CD-ROM 
d) CD-R 
e) CD-RW 

 
18.O comando CLASSIFICAR no Excel permite classificar 
os dados em ordem crescente ou decrescente, pela coluna 
que você selecionar e está localizado na barra de menu: 
 

a) Ferramentas 
b) Formatar 
c) Dados 
d) Inserir 
e) Exibir 

 

19.No Excel Realiza um auxílio à construção de funções. 
Pode-se construir desde as mais simples funções, até as 
mais complexas: 
 

a) Autosoma 
b) Função 
c) Auto Filtro 
d) Estilo de Moeda 
e) Classificar 

 
20.Para colocar uma caixa de texto no arquivo Word onde 
a barra de desenhos não esteja ativa precisamos clicar no 
menu: 
 

a) Editar 
b) Exibir 
c) Inserir 
d) Formatar 
e) Ferramentas 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.Vigilância Sanitária é um conjunto de medidas que têm 
como objetivo elaborar, controlar e fiscalizar o 
cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário. 
São bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização 
sanitária, exceto:  
 

a) Saneantes destinados à higienização, 
desinfecção ou desinfestação em ambientes 
domiciliares, hospitalares e coletivos; 

b) Imunobiológicos e suas substâncias ativas, 
sangue e hemoderivados; 

c) Cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro 
produto fumígero, derivado ou não do tabaco; 

d) Quaisquer produtos que envolvam a possibilidade 
de risco à saúde, obtidos por engenharia 
genética, por outro procedimento ou ainda 
submetidos a fontes de radiação; 

e) Alimentos, exceto bebidas, resíduos de 
agrotóxicos e de medicamentos veterinários. 

 
22.Sobre a história da Vigilância Sanitária no Brasil é 
incorreto afirmar que:  
 
a) A partir da década de oitenta, a crescente 

participação popular e de entidades representativas 
de diversos segmentos da sociedade no processo 
político moldaram a concepção vigente de vigilância 
sanitária, integrando, conforme preceito 
constitucional, o complexo de atividades concebidas 
para que o Estado cumpra o papel de guardião dos 
direitos do consumidor e provedor das condições de 
saúde da população. 

b) Do ponto de vista histórico, a vigilância sanitária foi 
constituída com base em um modelo tradicional e 
cartorial, pautado no modelo burocrático, priorizando 
o poder de polícia administrativa. 

c) Cabe aos municípios a execução de todas as 
Vigilâncias Sanitárias, desde que assegurados nas 
leis federais e estaduais. 

d) Produto in natura é o alimento de origem vegetal ou 
animal, que prescinde para seu consumo imediato, 
apenas, a remoção da parte não-comestível e os 
tratamentos indicados para a sua perfeita 
higienização e conservação. 
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e) São ações de baixa complexidade em Vigilância 
sanitária a aprovação de projetos, cadastramento, 
licenciamento e fiscalização de indústrias que 
produzem medicamentos, drogas e insumos 
farmacêuticos, seneantes, domissanitários, 
cosméticos, perfumes, produtos de higiene, produtos 
para diagnósticos, correlatos, alimentos e farmácias 
de manipulação.   

 
23.Sobre o Processo Administrativo Sanitário, julgue os 
itens a seguir:  
 

I. Toda irregularidade apontada pela ação da 
vigilância que venha representar uma 
desobediência ou inobservância aos dispositivos 
legais e regulamentos, gera um auto de infração. 

II. De acordo com a Lei a lavratura do auto de infração 
não poderá ser elaborada no local onde for 
identificada a infração.   

III. O Auto de Imposição de Penalidade é um 
documento que notifica o infrator da penalidade 
aplicada, gerada pelo auto de infração, após análise 
e julgamento através de um processo 
administrativo. 

IV. O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação 
do Auto de Infração, por escrito, no prazo de quinze 
dias contados de sua notificação. 

V. O recurso deverá ser apresentado considerando o 
Auto de Imposição de Penalidade no prazo máximo 
de 20 dias, contados da notificação. 

 
Pode-se afirmar que:  
 

a) Não há item incorreto.  
b) Apenas o item III está incorreto.  
c) Os itens II e V estão incorretos.  
d) Os itens III e V estão incorretos.  
e) Há três itens incorretos.  

 
24.A infração apontada pela Vigilância Sanitária poderá ser 
estabelecida através das seguintes penalidades: 
 

I. Interdição do produto 
II. Cancelamento do alvará de licenciamento de 

estabelecimento 
III. Multa 
IV. Cancelamento de registro de produto 
V. Proibição de propaganda 

 
Estão corretos:  
 

a) Apenas os itens I e II.  
b) Apenas os itens II e III.  
c) Apenas os itens II e IV.  
d) Apenas os itens I, II e III.  
e) Todos os itens.  

 
25.Tratam-se de Doenças de Veiculação Hídrica:  
 

I. Hepatite infecciosa 
II. Amebíase 

III. Giardíase 
IV. Gastroenterite 
V. Cólera 
VI. Febres tifóide e paratifóide 

 
a) I – II – III  
b) II – III – IV  
c) I – II – III – IV – VI  
d) IV – V – VI  
e) I – II – III – IV – V  

26.A Cólera é uma enfermidade causada por um 
microorganismo cujo nome é Vibrio cholerae. Acerca 
dessa doença, é correto afirmar que:  
 

a) A doença afeta a população de países que não 
possuem medidas eficazes de saúde pública, tais 
como: países da América do Sul, África, regiões 
tropicais da Ásia e Índia. 

b) Câimbras musculares fazem parte dos sintomas.  
c) A bactéria que a provoca foi descoberta por 

Robert Koch em 1884.  
d) A prevenção da cólera pode ser feita através de 

vacina e principalmente através de medidas de 
higiene e saneamento básico. 

e) Há garantia de que todas as pessoas vacinadas 
fiquem imunes à doença. 

 
27.Sobre a Cisticercose Humana, considere V para 
afirmativa verdadeira e F para falsa.  
 

(    )  O homem é o único hospedeiro definitivo da 
forma adulta da Taenia solium e da Taenia 
saginata. 

(    )  O diagnóstico é realizado através de biópsia 
tecidual, cirurgia cerebral, testes imunológicos no 
soro e líquido cefalorraquiano ou exames de 
imagem (RX, tomografia computadorizada e 
ressonância magnética). 

(    )  A notificação da teníase/cisticercose poderá 
fornecer dados epidemiológicos mais precisos 
sobre a prevalência populacional e permitir o 
mapeamento geográfico das áreas mais afetadas 
para melhor direcionamento das medidas de 
controle. 

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) F – F – V  
b) F – F – F  
c) V – V – F  
d) V – F – V  
e) V – V – V  

 
28.Relacione corretamente os itens a seguir:  
 

I. Salubridade Ambiental 
II. Saneamento Ambiental 

III. Saneamento Básico  
 

(    )  Trata-se do conjunto de ações, serviços e obras 
que têm por objetivo alcançar níveis crescentes 
de Salubridade Ambiental, por meio do 
abastecimento de água potável, coleta e 
disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos 
e gasosos, promoção da disciplina sanitária do 
uso e ocupação do solo, drenagem urbana, 
controle de vetores de doenças transmissíveis e 
demais serviços e obras especializados.  

(    )  São ações, serviços e obras considerados 
prioritários em programas de saúde pública 
notadamente o abastecimento público de água e 
a coleta e tratamento de esgotos. 

(    )  Trata-se da qualidade ambiental capaz de 
prevenir a ocorrência de doenças veiculadas pelo 
meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento 
das condições favoráveis a saúde da população 
urbana e rural.  
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A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) II – I – III  
b) I – III – II  
c) II – III – I  
d) III – I – II  
e) I – II – III  

 
29.Com relação à Microbiologia, assinale a alternativa 
incorreta:  
 

a) Monera é um obsoleto reino biológico.  
b) As archaebactérias sobrevivem em condições 

extremas, como por exemplo, fontes de água 
quente, ambientes ácidos, grandes profundidades 
de geleiras e podem respirar até metano.  

c) A ameba alimenta-se por um sistema chamado de 
fagocitose. 

d) Os parasitas são considerados agressores, pois 
prejudicam o organismo hospedeiro através do 
parasitismo. 

e) Os parasitas facultativos somente são capazes de 
sobreviver dentro de outro organismo vivo. 

 
30.Bactérias são microorganismos constituídos por uma 
célula, sem núcleo celular nem organelas membranares. O 
nome dado ao arranjo morfológico quando se agregam 
bacilos alinhados em cadeia é:  
 

a) Estreptobacilos 
b) Diplococo 
c) Estafilococos 
d) Estreptococos 
e) Diplobacilos 

 
31.Conforme a Lei No.  9.605, de 12 de fevereiro de 1998 
assinale a alternativa incorreta:  
 

a) Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade 
do meio ambiente. 

b) Arrependimento do infrator, manifestado pela 
espontânea reparação do dano, ou limitação 
significativa da degradação ambiental causada 
não consiste em circunstância atenuante da pena.  

c) Para imposição e gradação da penalidade, a 
autoridade competente observará a gravidade do 
fato, tendo em vista os motivos da infração e suas 
conseqüências para a saúde publica e para o 
meio ambiente.  

d) A prestação de serviços à comunidade consiste 
na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas 
junto a parques e jardins públicos e unidades de 
conservação, e, no caso de dano da coisa 
particular, pública ou tombada, na restauração 
desta, se possível. 

e) As penas de interdição temporária de direito são a 
proibição de o condenado contratar com o Poder 
Publico, de receber incentivos fiscais ou 
quaisquer outros benefícios, bem como de 
participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, 
no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de 
crimes culposos. 

 
 
 
 
 
 

32.Ainda segundo a Lei No.  9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, pode-se observar que:  
 

I. A pena é aumentada de metade, se o crime é 
praticado contra espécie rara ou considerada 
ameaçada de extinção, ainda que somente no 
local da infração.  

II. A pena e aumentada até o triplo, se o crime 
decorre do exercício de caça profissional. 

III. Pescar mediante a utilização de explosivos ou 
substâncias que, em contato com a água, 
produzam efeito semelhante implica em reclusão 
de um ano a cinco meses. 

 
a) Apenas o item I está correto.  
b) Apenas o item II está correto.  
c) Apenas o item III está correto.  
d) Os itens I e II estão corretos.  
e) Os itens II e III estão corretos.  

 
33.O PRONAF possibilita o fortalecimento da agricultura 
familiar, com apoio técnico e financeiro, colocado à 
disposição da pequena produção, fato que vem 
contribuindo para promoção do desenvolvimento rural 
sustentável. Sobre esse programa não é correto afirmar 
que:  
 

a) Elevar o nível de profissionalização de 
agricultores de base familiar, proporcionando-lhes 
novos padrões tecnológicos e gerenciais não 
comete ao PRONAF.  

b) O seu objetivo é proporcionar o aumento da 
produção agrícola, a geração de ocupações 
produtivas e a melhoria da renda líquida e da 
qualidade de vida dos agricultores familiares. 

c) Assentados pelo Programa Nacional de Reforma 
Agrária, assentados de projetos estaduais e aos 
programas Cédula da Terra, Banco da Terra ou 
do Programa Crédito Fundiário e Combate à 
Pobreza Rural são os beneficiários do grupo A.  

d) O PRONAF objetiva viabilizar a infra-estrutura 
rural, a melhoria do desempenho produtivo e da 
qualidade de vida da população rural. 

e) Os beneficiários do grupo B são Agricultores 
Familiares, Pescadores Artesanais, Extrativistas, 
Aquicultores, índios, Remanescentes de 
Quilombos e Silvicultores. 

 
34.Os agentes que desencadeiam as Zoonoses  podem 
ser microorganismos diversos, como bactérias, fungos, 
vírus, helmintos e rickéttsias. Com relação às Zoonoses, 
assinale a alternativa incorreta:  
 

a) O agente etiológico da malária é o Plasmodium 
spp.  

b) Leishmaniose é causada por bactérias.  
c) O animal transmissor da Criptococose é o pombo.  
d) O agente da febre amarela é o RNA Flavivirus.  
e) N.d.a.  
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35.Assinale a alternativa incorreta:  
 

a) Sempre é alto o risco de transmissão do vírus 
rábico através do morcego.  

b) Os espiráculos não são órgãos de respiração das 
abelhas.  

c) Teníase, amebíase e salmonelose são doenças 
de origem alimentar.  

d) Nos dias anteriores ao surgimento dos sinais 
clínicos e no decorrer da evolução da doença no 
animal, o vírus da raiva pode ser transmitido pelo 
cão.  

e) N.d.a.  
 
36.A respeito da Lepstospirose, julgue os itens a seguir:  
 

I. Deve-se evitar o contato com enchentes e impedir 
que crianças brinquem em ambientes propícios à 
urina de rato.  

II. Dependendo das condições do ambiente como 
temperatura e umidade as leptospiras podem 
sobreviver no ambiente até semanas ou meses.  

III. Anticorpos podem ser identificados sorologicamente 
durante ou após a 2ª semana. 

IV. A bactéria da leptospirose já foi encontrada em 
porcos, gado, cavalos, cães, roedores e animais 
selvagens. 

 
Podemos afirmar que:  
 

a) Apenas as duas primeiras afirmativas estão 
corretas.  

b) Apenas a terceira e a quarta afirmativa estão 
corretas.  

c) Apenas as três últimas afirmativas estão corretas.  
d) Há apenas uma afirmativa correta.  
e) Todas as afirmativas estão corretas.  

 
37.Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  
 

(    )  A comunicação da ocorrência de determinada 
doença ou agravo à saúde é feita à autoridade 
sanitária por profissionais de saúde ou qualquer 
cidadão, para fins de adoção de medidas de 
intervenção pertinentes é denominada notificação.  

(    )  A programação para o controle do Aedes 
aegypti normatizada pelo Ministério da Saúde 
prevê o desenvolvimento da fase preparatória e 
de vigilância entre outras. 

(    )  Pode-se avaliar a qualidade de vida de uma 
população através do seu nível de saúde, 
traduzido por indicadores do acesso da 
comunidade aos bens, produtos e serviços de 
saúde, assim como de seu riscos ambientais.  

(    )  A rancificação das gorduras acarreta o principal 
problema de sabor da carne.  

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) V – V – V – V  
b) F – V – F – F  
c) V – F – F – V  
d) F – F – F – V  
e) V – V – F – F  

 
 
 
 
 

38.Segundo o Código de Ética Médica Veterinária, 
assinale a alternativa incorreta:  
 

a) Vincular-se às entidades locais, participar das 
suas reuniões e defender a profissão através das 
mesmas são deveres fundamentais do médico 
veterinário.  

b) É permitido ao médico veterinário fornecer 
atestados de excelência de remédios, alimentos e 
outros produtos, ainda que sem comprovação 
científica.  

c) É contra a ética criticar, sem solicitação das 
partes interessadas, animal que esteja à venda. 

d) É vedada a prestação de serviços gratuitos ou por 
preços flagrantemente abaixo dos usuais na 
região, exceto por motivos personalíssimos, o 
que, se ocorrer, requer do médico veterinário 
justificação do motivo dessa atitude junto ao 
solicitante de seus trabalhos e ao CRMV da sua 
jurisdição. 

e) Como empregado da empresa privada, o médico 
veterinário deve manter incólume a sua 
independência profissional, recusando-se cumprir 
obrigações que contrariem a ética e, no caso de 
insistência, apresentando relatório dos fatos ao 
CRMV de sua jurisdição. 

 
39.De acordo com Código de Ética Médica Veterinária, 
julgue os itens a seguir:  
 

I. Não é lícito utilizar, sem referência ao autor ou sem 
autorização expressa, quaisquer dados colhidos em 
fontes particulares ou não publicados. 

II. O Processo disciplinar será sigiloso durante sua 
tramitação, sendo apenas divulgadas as decisões 
irrecorríveis. 

III. Deve o médico veterinário dar conhecimento 
fundamentado ao CRMV da sua jurisdição, dos 
fatos que constituam infração às normas deste 
Código. 

IV. As discordâncias em relação às opiniões ou 
trabalhos devem ter cunho pessoal, sendo a crítica 
dirigida ao autor. 

V. O médico veterinário não poderá ser perito de 
cliente seu, nem funcionar em perícia de que seja 
parte pessoa de sua família, amigo íntimo ou 
inimigo e, quando for interessado na questão um 
colega, deverá por de parte o espírito de classe ou 
de camaradagem, procurando servir à justiça com 
imparcialidade e consciência. 

VI. Não pode exercer a profissão, o médico veterinário 
afetado de enfermidade mental comprovada ou de 
doença infecciosa, em fase contagiante. 

 
Estão corretos:  
 

a) I – II – III – V –VI  
b) I – II – III – IV  
c) II – III – V – VI  
d) I – III – IV – VI  
e) II – IV – V  
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40.Não é correto afirmar:  
 

a) Hepatite é uma doença que é característica de 
lugares em que não existe água tratada e esgoto, 
é uma transmissão feita através de alimentos e 
águas contaminadas. É causada por uma bactéria 
denominada de Samonella Typhi. 

b) O hospedeiro no qual um organismo realiza sua 
fase sexuada de reprodução é denominado 
hospedeiro definitivo.  

c) Certificado sanitário é o certificado expedido por 
Veterinário Oficial habilitado pelo país de 
procedência, no qual se amparam produtos, 
subprodutos e seus derivados de origem animal. 

d) Contaminação cruzada refere-se a contaminação 
de determinada matéria-prima, produto 
intermediário, produto a granel ou produto 
terminado com outra matéria-prima, produto 
intermediário, produto a granel ou produto 
terminado, durante o processo de produção. 

e) Porto de controle sanitário refere-se a Porto 
Organizado, Terminal Aquaviário, Terminal de 
Uso Privativo, Terminal Retroportuário, Terminal 
Alfandegado e Terminal de Carga, estratégicos do 
ponto de vista epidemiológico e geográfico, 
localizados no território nacional, sujeitos à 
vigilância sanitária. 

 
 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
 




