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                                                      Cargo: Veterinário  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA 
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. O Programa Nacional de Hepatites Virais, criado em fevereiro de 2002, visa restabelecer diretrizes e estratégias junto às 

diversas áreas. Dentro dos seus objetivos estão a promoção de ações da saúde, prevenção e assistência aos pacientes 

com hepatites virais. Com relação a estas enfermidades, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) A hepatite A, é uma enfermidade infecciosa viral, contagiosa, causada pelo vírus A (HAV) e também conhecida como 

“hepatite infecciosa”, hepatite epidêmica, sendo o seu agente etiológico um pequeno vírus RNA. 

b) A hepatite E é uma doença infecciosa viral, contagiosa, causada pelo vírus E, do tipo RNA, classificado como pertencente a 

família coliviridae. 

c) A hepatite B é uma doença infecciosa viral, contagiosa, causada pelo vírus da hepatite B, conhecida anteriormente como 

soro-homólogo. Seu agente etiológico é um vírus RNA, hepatovírus da família clonaviridae. 

d) A hepatite C é uma doença infecciosa viral, contagiosa, causada pelo vírus da hepatite C, conhecido anteriormente por 

hepatite NÃO A NÃO B, quando era responsável por 90% dos casos de hepatite transmitida por transfusão sanguínea, um 

agente etiológico reconhecido. 

e) Em cerca de 10/30% dos casos de hepatite C não é possível definir qual o mecanismo de transmissão envolvido. Então, é 

importante o trabalho de prevenção já que não existe vacina para esta enfermidade. 

 
2. A exploração retal em geral é aceita como método mais seguro de constatação da prenhez na vaca, particularmente nos 

períodos gestacionais iniciais e médios. Com relação a prenhez e sua caracterização na vaca, analise as seguintes 

afirmações. 

 
(01)  Durante o período de 120 a 150 dias de prenhez, será possível palpar o feto que mais de 50% dos casos. 

(02)  Entre os cinco meses e meio e os sete meses e meio o feto é detectado com menos freqüência do que durante o período 

anterior. 

(04) A partir dos sete meses e meio ao fim da gestação, o feto na maioria dos casos, será detectado prontamente, porém, 

serão encontrados casos especialmente em vacas mutiparas com o ventre estendido, nos quais o feto não poderá ser 

detectado. 

(08) A prenhez é evidenciada pela HIPERTROFIA das artérias uterinas e por uma alteração característica em suas ondas de 

pulso. Essa deixa de apresentar o pulso normal e se torna uma “vibração” ou fremor. 

(16) Durante os estágios finais da gestação, as artérias uterinas se tornam bastante hipertrofiadas e tortuosas. 

(32) Em geral, é aceito que as vacas leiteiras estão prenhas menos frequentemente no corno uterino direito e que o corpo 

lúteo se encontra no ovário no lado do corno prenhe. 

 

Assinale a alternativa que contém a soma das afirmações CORRETAS:  
a) SOMA = 27 (01+02+08+16) 

b) SOMA = 43 (01+02+08+32) 

c) SOMA = 56 (08+16+32) 

d) SOMA = 54 (04+02+16+32) 

e) SOMA = 29 (01+04+08+16) 

 
3. Analise as afirmações com relação ao Departamento de Inspeção de Produtos de origem anima. 

 
I. Elaborar as diretrizes de ação governamental para inspeção de produtos e derivados de origem animal, com vistas a 

subsidias a reformulação da política agrícola. 
II. Programar e promover a execução das atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. 
III. Promover auditorias técnico-fiscal e operacional das atividades pertinentes a sua área de competência. 
 
 Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão erradas. 

 
4. Ao Serviço de Inspeção de Leite e Derivados, compete: 

 
I. Controlar e avaliar a aplicação de normas técnicas e operacionais relativas à inspeção higiênico-sanitária e tecnológica do 

leite, e seus derivados, que se destine ao comercio interestadual ou ao internacional ou municipal. 

II. Orientar e acompanhar a execução de inspeção industrial, sanitária e tecnológica de leite, mel e seus derivados e dos 

respectivos estabelecimentos industriais, beneficiadores, manipuladores e armazenadores. 

III. Analisar memoriais descritivos de elaboração de produtos lácteos de invólucros e de rótulos utilizados sua embalagem e 

identidade, para fins de registro. 

IV. Analisar projetos de construções e de equipamentos, sob aspecto de tecnologia industrial, a serem utilizados sua 

embalagem e identificação, para fins de registro. 

 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 
a) Estão corretas as alternativas I e II. 

b) Estão corretas as alternativas I e III. 

c) Estão corretas as alternativas I e IV. 

d) Estão corretas as alternativas II e IV. 

e) Estão corretas somente as alternativas II e III. 
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5. No matadouro público do município de Sucupira, o veterinário responsável pelo abate dos animais, ao realizar a inspeção 

“ante-mortem”, tem em mira os seguintes objetivos, exceto: 

 
a) Exigir os certificados de sanidade do gado, inclusive os de vacinação contra febre aftosa. 

b) Examinar o estado sanitário dos animais e auxiliar, com dados informativos a tarefa da inspeção “post-mortem”. 

c) Refugar pelo prazo regulamentar (40 dias, respectivamente), as vacas recém paridas e as que tenham abortado; refugar as 

que apresentam gestação adiantada (último terço do período de gestação). 

d) Verificar quando for o caso, o peso, raça e categoria dos animais, tendo em vista a obtenção de dados para a realização 

eventual trabalho de ordem econômica ou zootécnica. 

e) Certificar-se das condições higiênicas e de conservação dos currais assim como do provimento de água dos bebedouros 

tornando-se, se necessário, as medidas indispensáveis para sua regularização. 

 
6. Relacionar os termos com seus respectivos conceitos. 

 
(01)  VIABILIDADE 

(02) VIRULÊNCIA 

(03) INFECCIOSIDADE 

(04) IMUNOGENICIDADE 

(05) VARIABILIDADE 

 
(  ) Capacidade que tem o agente de adaptar-se as condições flutuantes do hospedeiro e do ambiente. 
(  ) Capacidade do agente de sobreviver fora do hospedeiro. 
(  ) Capacidade do agente de produzir um estado de severidade de uma reação patológica independente do tipo de lesão de 

que se trate. 
(  ) Capacidade do agente de penetrar e replicar no organismo de um hospedeiro. 
(  ) Capacidade do agente de induzir uma resposta protetora especifica por parte do hospedeiro. 
 
 Assinale a sequência numérica correta que corresponde as relações CORRETAS. 
 
a) 5,1,2,3,4 

b) 2,5,1,3,4 

c) 1,5,2,3,4 

d) 4,3,2,5,1 

e) 4,2,3,5,1 

 
7. O Botulismo é uma doença específica, não febril, caracterizada por paralisia parcial ou completa dos músculos de 

locomoção, mastigação e deglutição. Com relação a esta enfermidade, assinale a alternativa que realmente apresente um 

fato que chama a atenção dos estudiosos sobre a doença é que: 

 
a) A duração da doença varia diretamente com a duração do período de incubação. 

b) Apesar de imunologicamente distintos, as toxinas botulínicas têm ação idêntica. 

c) Os diagnósticos diferenciais mais importantes no Brasil referem-se a raiva e a intoxicação por planta. 

d) Há ausência de lesões quando os animais são necropsiados. 

e) Durante as fases mais adiantadas da doença a ponta da língua pode fazer profusão da boca. 

 
8. O PNEFA é um dos mais importantes programas sanitários implantados no Brasil, REGULAMENTADO PELA: 

 
a) Instituição Normativa Nº 24 de 05 de abril de 2004. 

b) Instituição Normativa Nº 6, de 08 de janeiro de 2004. 

c) Instituição Normativa Nº 5, de 1 de março de 2002. 

d) Portaria de Nº 193, de 10 de setembro de 1999. 

e) Instituição Normativa 44 de 2 de outubro de 2007. 

 
9. A portaria Nº 518 de 25 de março de 2004 : 

 
a) Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano. 

b) Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e erradicação da brucelose e tuberculose. 

c) Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e erradicação da raiva dos herbívoros. 

d) Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativo ao controle e erradicação das doenças das aves. 

e) Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle, vigilância e erradicação das enfermidades dos 

eqüinos. 
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10. Analise as seguintes afirmações: 

 
I. Coliformes totais são (bactérias do grupo coliforme) bacilos gran-positivos aeróbicos ou anaeróbicos facultativos, não 

formadores de esporos, oxidase-negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares. 

II. Coliformes termotolerantes são bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44,5 +- em 24 horas; tendo como 

principal representante a escherichia coli, de origem exclusivamente fecal. 

III. Escherichia coli são bactérias do grupo coliforme que fermenta a lactose e o manitol, com produção de ácido e gás 44,5 +- 

0,2ºC em 24 horas. 

IV. Cianobactérias são microorganismos procarióticos autotróficos, também denominados como cianofíceas, capazes de 

ocorrer em qualquer manancial superficial especialmente naqueles com elevados níveis de nutrientes. 

Assinale a alternativa correta: 
a) I e II estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) II e III estão corretas. 

d) I e IV estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 
11. Numa pequena cidade da região sudeste a vigilância sanitária do município, apreendeu alguns cães que apresentavam os 

seguintes sintomas: onicogrifose, esplenomegalia, linfoadenopatia, alopecia, dermatites,  úlceras de pele e hiperqueratose. 

O quadro clínico desses animais apreendidos indica que são portadores de uma zoonose denominada: 

 
a) Cinomose. 

b) Tuberculose. 

c) Leishmaniose tegumentar. 

d) Leishmaniose visceral. 

e) Brucelose. 

 
12. A Instrução Normativa Nº 05, de 1º de março de 2002, regulamenta e disciplina o: 

 
a) Programa Nacional de Erradicação da febre aftosa. 

b) Programa nacional de controle e erradicação da brucelose e tuberculose. 

c) Programa Nacional de Controle da raiva dos herbívoros e outras encefalopatias. 

d) Programa Nacional de Sanidade avícola. 

e) Programa Nacional de Sanidade dos eqüídeos: mormo. 

 
13. O padrão de aceitação da água para consumo é estabelecido com base em critérios de ordem estética e organoléptica 

(gosto ou odor) e visa a evitar a rejeição ao consumo e a busca de outras fontes, eventualmente menos seguras do ponto 

de vista da saúde. Um dos critérios mais importantes na manutenção de um padrão adequado para a água é o ph. Com 

relação a este critério é INCORRETO afirmar: 

 
a) O ph (potencial hidrogênico) da água é a medida da atividade dos íons hidrogênicos  e expressar a intensidade de 

condições ácidas (ph<7,0) ou alcalinas (ph>7,0). 

b) Águas naturais tendem a apresentar um ph próximo da neutralidade em razão da sua capacidade de tamponamento. 

c) O valor do ph influi na solubilidade de diversas substâncias, na forma em que estas se apresentam na água e em sua 

toxidade. 

d) O ph é um parâmetro chave do controle do processo de coagulação, fundamental para o bom desempenho do processo de 

tratamento da água. 

e) O ph é um parâmetro fundamental de controle da desinfecção, e em ph baixo a cloração perde a eficiência. 

 
14. A sífilis congênita é uma doença infecciosa transmitida ao feto pela gestante infectada pelo: 

 
a) Toxoplasma gondii 

b) Trypanossoma cruzi 

c) Treponema palidium 

d) Trichomonas vaginalis 

e) Plasmodium vivax 

 
15. A raiva humana é uma doença que mata em 100% dos casos. Sua principal medida preventiva é : 

 
a) Uso de soro anti-rábico, sempre, nas pessoas agredidas 

por cães. 

b) Vacinação de pessoas agredidas por animais. 

c) Vigilância permanente do animal agressor. 

d) Vacinação em massa de cães e gatos. 

e) Uso de vacinas nos cães de rua. 

 
16. Raiva ou hidrofobia é uma doença fatal, cujo vírus é também encontrado  em mamíferos selvagens ou domésticos como o 

cão e o gato. Esse vírus quando presente na saliva dos animais contaminados, pode penetrar no organismo do homem e 

se instalar no sistema: 

 
a) Nervoso. 

b) Urinário. 

c) Digestor. 

d) Circulatório. 

e) Muscular. 

 
17. Numa comunidade fechada, o lixo considerado deve passar por um processo de: 

 
a) Incineração. 

b) Enterramento. 

c) Desinfecção. 

d) Desinfestação. 

e) Esterilização. 
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18. Dentre as alternativas abaixo, apenas uma não corresponde aos cuidados básicos com refrigeração e geladeiras na rede 

de frio. Marque: 

 
a) Fazer a leitura da temperatura, diariamente, no início da jornada de trabalho e no final do dia e anotar no formulário de 

controle diário de temperatura. 

b) Manter afixado na porta aviso para que esta não seja fora do horário de retirada e/ou guarda das vacinas. 

c) Fazer o degelo a cada 30 dias ou quando a camada de gelo for superior a 0,5 cm. 

d) Não colocar qualquer alimento na geladeira que dificulte a circulação de ar. 

e) Instalá-las em local arejado, distante de fonte de calor, sem incidência de luz solar direta, em ambiente climatizado, bem 

nivelado e afastado 20cm da parede. 

 
19. Dentre os indicadores de saúde, o mais conhecido e utilizado, que está associado diretamente com as condições 

econômicas, sociais e ambientais é: 

 
a) O coeficiente de morbidade. 

b) A taxa de esperança de vida. 

c) A taxa de mortalidade proporcional por idade. 

d) O coeficiente de mortalidade infantil. 

e) A taxa de letalidade. 

 
20. O procedimento regulamentado por lei fundamental para o bom funcionamento da Vigilância epidemiológica é a: 

 
a) Informatização. 

b) Notificação. 

c) Informação. 

d) Investigação. 

e) Avaliação. 

 

21. Com relação à Lei nº 8.080/1990, considere as seguintes afirmativas: 
 
I – Garantir às pessoas e à coletividade condições de bem estar físico, mensal e social. 
II – As ações previstas em lei devem ser praticadas pela iniciativa pública, ficando vetada a participação da iniciativa privada 
em qualquer instância 
III – A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais são fatores determinantes e condicionantes do estado de saúde de uma população. 
IV – A saúde é um direito fundamental do ser humano, e é um dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente a afirmativa II é verdadeira 
b) Somente a afirmativa III é verdadeira 
c) Somente as afirmativa I é verdadeira 
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras 
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras 
 
22. Conforme as disposições da Lei nº 8.080/1990, relacionadas aos serviços privados de assistência à saúde, considere as 
seguintes afirmativas: 
 
I – Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde, submetendo-se a 
seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 
II – Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração, o ministro da saúde deverá 
fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços 
contratados 
III - A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a 
respeito, os critérios estabelecidos pelas entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa I é incorreta. 
b) Somente a afirmativa II é incorreta. 
c) Somente a afirmativa III é incorreta. 

d) Somente as afirmativas I e II são incorretas 
e) Somente as afirmativas II e III são incorretas 

 
23. Com relação ao artigo 28 da Lei 8.080/1990, podemos afirmar que: 
 
a) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
b) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos  de chefia  poderão  exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
e) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos de chefia poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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24. Será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios: 
 

I – Níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais; previsão do plano qüinqüenal de 
investimentos de rede 
II – Perfil demográfico de região e perfil epidemiológico da população a ser coberta 
III – Características, apenas quantitativas, da rede de saúde na área e desempenho técnico, econômico e financeiro no período 
atual 
IV – ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo 
 

É correto afirmar que: 
a) 1,2 e 4 estão incorretas 
b) Apenas a 3 está incorreta 

c) 2, 3 e 4 estão incorretas 
d) Apenas a 1 está incorreta 

e) 3 e 4 estão incorretas 

 
25. Os recursos referidos na Lei nº 8.142/1990 serão destinados, pelo menos: 
 

a) 70% aos municípios 
b) 50% aos municípios 

c) 70% aos estados 
d) 50% aos estados 

e) 70% aos municípios e estados 

 

Texto I 
Peça a peça, o mundo se constrói 

 
Logo nos primeiros dias de vida, o bebê se inicia em uma jornada digna de um desbravador. Sem experiência, ele precisa 
distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo de visão. Em outras palavras, 
para ele, o espaço ao redor ainda está por se constituir. "Lidar com o mundo, nessa fase, é reconhecer objetos e interagir com 
eles", explica Lino de Macedo, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). "O desafio é grande 
porque o espaço é algo contínuo, sem separações." As rupturas entre os objetos e as relações entre eles são construídas ao 
longo do desenvolvimento infantil e se estendem ao menos até a adolescência.  
Essa criação pessoal do mundo ocorre em paralelo a outro processo importante: a construção da subjetividade, que se dá em 
grande parte pela exploração dos limites do próprio corpo. Uma elaboração colabora para o avanço da outra, tornando o 
entendimento sobre o entorno cada vez mais complexo e abrangente. 

http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/desenvolvimento-e-aprendizagem 
 

26. O primeiro período do texto inicia-se com um conectivo que tem relação lógico-discursiva de: 
 

a) tempo b) lugar c) conclusão d) explicação e) conformidade 
 
27. “Sem experiência, ele precisa distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo 
de visão.” Analise: 
 

I – O primeiro termo destacado poderia ser acompanhado sem alteração de sentido por uma conjunção concessiva. 
II – “QUE” nesse trecho é pronome relativo. 
III – “SEU” faz referência a campo de visão. 
 

Está (ão) correta (s): 
a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) apenas I e II e) apenas I e III 
 
28. Segundo o texto: 
 

I – As rupturas entre os objetos e as suas relações são construídas ao longo do desenvolvimento infantil e terminam antes da 
adolescência. 
II – Pelo menos até a adolescência as rupturas entre os objetos e a relação entre eles são construídas. 
III – Todas as rupturas no desenvolvimento infantil se dão até a adolescência, pelo menos. 
 

Está (ão) incorreta (s): 
a) I apenas b) II apenas  c) I e III apenas d) II e III apenas e) III apenas 
 
29. A linguagem do texto: 
 

I – é extremamente formal, devido ao gênero textual utilizado: notícia. 
II – é formal, mas de fácil compreensão. Entretanto utiliza muitas marcas da oralidade. 
III – é coloquial, de fácil entendimento, uma vez que o gênero “reportagem” exige isso. 
 

Está (ão) incorreta (s): 
a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II apenas 
 
30. Segundo o texto: 
 

I – A construção da subjetividade é um outro processo importante na criação pessoal do mundo. 
II – A exploração dos limites do próprio corpo é outro processo importante e difere da construção da subjetividade. 
III – A exploração dos limites do próprio corpo depende amplamente da construção da subjetividade. 
 

Está (ão) correta (s):  
a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II  apenas 
 
 
 







