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                                                               Cargo: Veterinário  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. No acidente Botrópico, o quadro inflamatório pode ser explicado pela interação de diversos fatores. Assinale a alternativa 
correta: 

a) Ação de enzimas proteolíticas. 
b) Liberação de substâncias farmacologicamente ativas (bradicinina, histamina e serotonina) e outros mediadores do 

processo inflamatório (lucofrienos e prostaglanolinas). 
c) Isquemia provocada por micro trombos na circulação, e ou compressão devido ao edema. 
d) Ação do fator hemorrágico que “in vitro” causa necrose muscular. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
2. Um cão foi levado pelo seu dono a uma clínica particular com os seguintes sinais: Alopecia, onicogrifose, lesões de face e 

orelha e emagrecimento. O diagnóstico clínico do médico veterinário foi de que o cão era um suspeito de: esplenomegalia 
e  linfoadeopatia. 

 

a) Esporotricose 
b) Dermatofitose 

c) Leishmaniose tegumentar 
d) Leishmaniose visceral 

e) Hiperqueratose 

 
3. Todas as medidas abaixo relacionadas devem ser realizadas em um estabelecimento que teve um caso confirmado de 

influenza aviária, com exceção de: 
a) 50% das aves do estabelecimento deverão ser destruídas imediatamente e as 50% restantes logo em seguida. 
b) 100% dos ovos e produtos agrícolas deverão ser destruídos. 
c) A carne das aves originária dos estabelecimentos afetados que foi abastecida dentro do período de incubação da doença 

deverá ser localizada e destruída. 
d) O estabelecimento e os veículos utilizados para transporte deste material serão constantemente limpos. 
e) Proibição da retirada de qualquer tipo de animal existente na propriedade. 
 
4. Com relação a água para o consumo da população recomenda-se que no sistema de distribuição o pH da água seja 

mantido na faixa de: 
 

a) 6,5 a 8,5 b) 4,5 a 6,5 c) 9,0 a 11,0 d) 6,0 a 9,5 e) 7,0 a 10,0 
 
5. Com relação aos indicadores da qualidade bacteriológica da água é incorreto afirmar: 
a) A E. coli é reconhecidamente o indicador mais preciso de contaminação fecal. 
b) A presença de coliformes termotolerantes, na maioria das fezes, guarda relação com a presença de E. coli. 
c) A ausência das coliformes totais é indicativa da eficiência do tratamento, sobretudo da desinfecção. 
d) A água tratada no sistema de distribuição seja no reservatório ou na rede deve ter a ausência de coliformes  ou E. coli em 

1000 ml.  
e) Nenhuma das alternativas 
 
6. Com relação ao diagnóstico da LVC (Leishmaniose visceral canina), é INCORRETO afirmar: 

a) O diagnóstico laboratorial da doença canina é semelhante ao realizado na doença humana. 
b) O diagnóstico parasitológico e o método de certeza e se baseia na demonstração do parasito obtido de material biológico 

de funções nos vasos das orelhas. 
c) O diagnóstico parasitológico é o método de certeza e se baseia na demonstração do parasito obtido de funções nos 

linfonodos 
d) O diagnóstico parasitológico, utilizado em todos os programas de saúde pública, é o método de certeza para identificar a 

doença. 
e) O diagnóstico parasitológico é um método seguro, uma vez que o resultado positivo é dado pela observação direta de 

formas amastigotas. 
 

7. Relacione os Programas sanitários implantados no Brasil com as suas respectivas legislações: 
 

PROGRAMAS 
 

( 1 ) Prog. Nacional de Sanidade Avícola. 
( 2 ) Prog. Nacional de Sanidade dos Suínos. 
( 3 ) Prog. Nacional de Educação Sanitária. 
( 4 ) Prog. Nacional de Sanidade dos Ovinos/Caprinos. 
( 5 ) Prog. Nacional de Sanidade dos Eqüídeos. 
 

LEGISLAÇÕES 
 

(    ) Portaria nº. 79, de 05/12/2003. 
(    ) Decreto Federal nº. 24.584, cap VII, Art. 73 e 74. 
(    ) Portaria nº. 193, de 19/09/1994. 
(    ) Portaria nº. 201, de 15/05/1998. 
(    ) IS nº. 09 de agosto de 2000. 
 

Assinalar a alternativa que contém a seqüência numérica correta. 
a) 43125 b) 41325 c) 43152 d) 41352 e) 42315 
 
8. Assinale a alternativa que contém uma doença de aves de notificação obrigatória. 
a) Enfermidade de NEW CASTLE 
b) Enfermidade de GUMBORO 
c) Enfermidade MAREK 
d) Influenza aviária 
e) Pulorose 
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9. Quando a imunidade populacional anti-aftosa em bovinos não apresenta nível satisfatório, podemos admitir que está 
ocorrendo o que? 

a) A vacina apresenta baixo poder imunogênico; 
b) A vacina foi mal conservada por deficiência da cadeia de frios; 
c) A cobertura vacinal é baixa, devido o pouco nível de conscientização da comunidade; 
d) A vacina foi aplicada de forma incorreta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

10. Ausência de febre; dificuldade em se locomover, com andar duro e cambaleante; paralisia dos músculos da locomoção, 
mastigação e deglutição; dificuldade respiratória; salivação e redução do tônus muscular da língua, são sinais 
característicos da(o): 

a) Carbúnculo sintomático. 
b) Raiva. 
c) Listeriose. 
d) Intoxicação por plantas. 
e) Botulismo. 
 

11. Assinale a alternativa que contém a portaria e a ata de sua publicação que estabelece os procedimentos e 
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade e dá outras providências. Estamos falando da Portaria: 

 

a) nº. 618, de 25 de março de 2004. 
b) nº. 518, de 25 de março de 2004. 
c) nº. 518, de 25 de março de 2005. 
d) nº. 518, de 25 de março de 2003. 
e) nº. 618, de 25 de março de 2005. 
 

12. É uma enfermidade própria de bovinos caracterizada pelos seguintes sintomas: excitação inicial, espasmos tetânicos 
localizados que progridem para decúbito esternal, depressão de reflexos, midriase, decúbito lateral, perda da consciência, 
coma e morte. Estamos falando do(a): 

 

a) Encefalite Viral Aguda. 
b) Encefalopatia Espongiforme. 
c) Cetose. 
d) Listeriose. 
e) Febre Vitular. 
 
13. Com relação a constituição do agente etiológico da encefalite viral aguda é INCORRETO afirmar: 

 
a) É um vírus que pertence ao gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridal. 
b) Possui aspecto de um projétil e seu genoma é constituído por DNA. 
c) Apresenta dois antígenos principais: um de superfície, constituído por uma glicoproteína. 
d) Apresenta dois antígenos principais, uma glicoproteína e outro interno, constituído por uma nucleoproteína. 
e) Possui aspecto de um projétil e seu genoma é constituído por RNA. 
 
14. Entre os anexos da sala de matança, a triparia é um dos mais importantes, devendo ter dimensões, equipamento e 

pessoal de forma a permitir que os trabalhos sejam efetuados de acordo com as normas aprovadas pelo DIPOA 
 

Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Esta sala não poderá, em hipótese alguma, deixar de ter uma comunicação direta com a seção de miúdos, e com a sala 

de matança. 
b) Deverá ter pé-direito mínimo de 04(quatro) metros. 
c) Piso construído de material impermeável, antiderrapante e resistente a ataque de ácidos. 
d) As paredes serão de alvenaria impermeabilizadas com azulejos de cores claras, com altura mínima de três metros. 
e) As portas de acesso de pessoa e da circulação deverão ser do tipo “vaivém” com largura mínima de 1,20 m (um metro e 

vinte centímetros). 
 

15. Em um matadouro, onde deve localizar-se o departamento de necróspsia? 
 

a) Nas adjacências do curral de seleção e tanto quanto possível próximo deste. 
b) Nas adjacências do curral de observação e tanto quanto possível próximo deste. 
c) Nas adjacências do curral de chegada e tanto quanto possível próximo deste. 
d) Nas adjacências do curral de chegada e tanto quanto possível longe do curral de matança. 
e) Nas adjacências do curral de matança próximo ao curral de observação. 
 

16. Com relação a PRENHEZ e sua caracterização na vaca, é INCORRETO AFIRMAR: 
 

a) Durante o período de 120 a 160 dias será possível palpar o feto em mais de 50% dos casos. 
b) Entre os cinco meses e os sete meses e meio o feto é detectado com mais freqüência do que durante o período anterior. 
c) Aos 80 dias o feto mede cerca de 12cm e a quantidade total de líquido é de cerca de 1 litro. 
d) Em torno dos 90 dias, a distensão uterina é tal que pode, na maioria dos casos ser detectada com precisão. 
e) Por volta do 4º mês, o útero sobe acima da abertura pélvica anterior e a distensão se torna menos fácil de ser 

reconhecida. 
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17. Em relação a prenhez, no que se refere Artérias Uterinas nas vacas é correto afirmar: 
 
(01) A prenhez é evidenciada pela hipertrofia das artérias uterinas e por uma alteração característica em suas ondas de pulso. 
(02) No período que vai dos 100 aos 175 dias, frequentemente serão encontrados casos em que as artérias uterinas “vibram” 
no início mas depois pulsam. 
(04) É provável que o grau de pressão detectará uma “vibração” ao passo que uma onda de pulso se evidenciará a forte 
pressão. 
(08) Durante os estágios iniciais da gestação as artérias uterinas se tornam bastante hipertrofiadas e tortuosas. 
(16) Durante os estágios finais da gestação, as artérias uterinas podem ser sentidas distintamente, com a espessura de um 
lápis, apresentando um pulso contínuo. 
 
Assinale a alternativa que contém a soma das afirmativas corretas. 
 
a) SOMA = (01+02+04+16) = 23 
b) SOMA = (01+02+08) =11 
c) SOMA = (02+08+16) = 26 
d) SOMA = (01+08+16) = 25 
e) SOMA = (08+16) = 24 

 
18. É uma parasitose exclusiva do continente americano. No Brasil a transmissão já chegou além dos 36% do território, 
atingido mais de 2450 municípios, que vão desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. Seus principais sintomas são: 
miocardite, hiporexia, hepato-esplenomegolia, mal-estar, cefaléia, astenia, lesão cutânea, hipertrofia dos linfonodos. Estamos 
nos referindo a: 
a) leishmaniose cutânea. 
b) Doença de chagas 
c) Leishmaniose visceral 
d) Hanseníase. 
e) Hantavirose. 
 
19. A Leptospirose é uma doença infecciosa aguda de caráter epidêmico, com envolvimento sistêmico. É uma zoonose 
cosmopolita o que se constitui problema de saúde pública. Assinale a alternativa que contém afirmações que NÃO se 

relacionam com esta enfermidade. 
a) Não é doença de notificação compulsória. 
b) Uma das medidas de controle para esta enfermidade é o controle de roedores, isto é, anti-ratização e destatização e 
melhoria das condições higiênico-sanitárias da população. 
c) O período de INCUBAÇÃO desta enfermidade é variável de 25 a 45 dias, podendo ir até 60 dias. 
d) Um dos sintomas mais característicos da enfermidade é a MIALGIA que envolve panturrilhas, coxa e abdome. 
e) O meio de transmissão desta zoonose é através do contato com água de solo contaminado pela urina dos animais 
portadores, nas raramente pelo contato direto com sangue, tecido, órgão e urina de animais infectados. 
 

20. Antonio Cândido, criador de suíno na zona urbana, foi agredido por um caprino na mão direita ao pegar um dos seus 
filhotes. A vítima relatou que o animal agressor é vacinado contra raiva. Assinale a alternativa que indica o tratamento anti-
rábico correto no referido acidente. 
 
a) A vítima deve tomar soro e cinco doses de vacinas obedecendo os intervalos determinados pela vig. em saúde. 
b) A vítima deve tomar apenas cinco doses de vacinas obedecendo os intervalos determinados pela vigilância em saúde. 
c) A vítima deve tomar apenas soro no momento do ataque. 
d) A vítima deve tomar soro e mais três doses de vacinas em intervalos determinados pela vigilância em saúde. 
e) A vítima não deve tomar nenhum tipo de medicamento, pois o caprino não transmite a raiva. 

 
21. A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade: 
 
a) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalahdores locais 
b) Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização 
c) Implementar medidas que incentivem a boa cobertura vacinal 
d) Distribuir medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase 
e) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infecto-parasitárias 
 
22. A definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é: 
 
a) “Saúde é um completo estado de saúde mental”. 
b) “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. 
c) “Saúde é a ausência de doenças ou enfermidades”. 
d) “Saúde é a prestação global de assistência ao doente acamado”. 
e) “Saúde é um direito de todas as raças, independente de sexo, religião ou cor”. 
 
23. Em certas áreas das regiões nordeste e centro-oeste, é grande o número de pessoas portadoras de esquistossomose ou 
xistose. Como há vários anos o número de doentes é praticamente constante, podemos considerar que nessas áreas a 
esquistossomose é doença caracterizada como: 
 
a) Endêmica 
b) Acidental 
c) Congênita 

d) Epidêmica 
e) Hereditária 
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24. A profilaxia tem por finalidade: 
 
a) Prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis 
b) Procurar debelar doenças que atingem grande grupo de pessoas 
c) Tomar apenas medidas paliativas 
d) Tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número de pacientes portadores de doenças transmissíveis 
e) Isolar apenas os portadores de doenças transmissíveis, deixando de isolar os que com eles tiveram contato. 
 
25. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, desenvolver ações de execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde é 
competência do nível: 
 
a) Federal 
b) Distrital 
c) Regional 

d) Estadual 
e) Municipal 

 
 
Texto I 

O FUTURO DA COMUNICAÇÃO 
R. A. Amaral Vieira 

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. A escrita domina nossa vida; é uma instituição social tão forte 
quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos conhecimentos, 
transmitimos idéias, fixamos nossa cultura.  

Nossas religiões derivam de livros: o islamismo vem do Corão, escrito por Maomé; os Dez Mandamentos de Moisés 
foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. É a cartilha, é o livro escolar, é a li teratura 
expressa graficamente, é o jornal. Mesmo a televisão _ e mais do que ela o cinema _ lança mão dos recursos da linguagem 
escrita (legenda) para facilitar a comunicação. 

Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.    São as certidões, os atestados, 
são os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale 
mais que todas as evidências.  

Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver, o diploma mais que 
a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
 
26. Podemos inferir do texto I: 
 
I – É um texto dissertativo/argumentativo, dadas as suas características estruturais. 
II – É um texto descritivo, já que descreve a importância da escrita. 
III – É argumentativo, marcado pelas hipóteses e tentativas de fundamentá-las. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 

c) Apenas I, II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
27. São ideias primárias do texto, exceto: 
 
a) A escrita domina nossa vida 
b) A comunicação escrita senta-se em trono 
c) A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências 
d) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência 
e) Nossas religiões derivam de livros 
 
28. “O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.” 
Nesse trecho, a vírgula: 
 
a) Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”. 
b) Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas. 
c) Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical. 
d) Deveria ser colocada depois do “a” 
e) Não pode ser julgada correta, pois não há nenhuma regra específica paraesse caso. 
 
29. No primeiro parágrafo, os dois últimos períodos são construídos utilizando como recurso: 
 
a) orações assindéticas e subordinadas 
b) orações sindéticas e subordinadas 

c) apenas orações subordinadas 
d) apenas orações assindéticas 
e) orações sindéticas apenas 

 
30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é: 
 
a) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
b) Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.   
c) Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. 
d) Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver. 
e) Nossas religiões derivam de livros. 




