
1 

 

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração Desenvolvimento e Educação Noroeste do Estado RS 
Site: www.unijui.edu.br 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA  
Concurso Público nº 01/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico (a) Veterinário (a) 
 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 
Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9horas as 12horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 2h (duas horas) do início da 
mesma, sendo que o tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1h (uma hora). 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 20 (vinte) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova, que você poderá destacar e levar. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
acompanhar a conferência dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

1 - Conhecimento Específico 10 (dez) questões 

2 – Saúde Pública e Legislação 10 (dez) questões 

 
Prova Escrita – 05/02/2012 

 

 

 

 

ETIQUETA 
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1 – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

1. A doença de Lyme é uma zoonose, causada por uma bactéria denominada de Borreglia burgdoferi e sobre 
essa enfermidade podemos afirmar que: 
a) É uma enfermidade restrita a América do Sul e afeta somente homens e principalmente idosos 
b) A Borreglia burgdoferi pertence à família Spirochaetaceae, é uma bactéria Gram positiva, aeróbica, não móvel 

e de forma helicoidal. 
c) A Borreglia burgdoferi é transmitida para animais vertebrados por meio de artrópodes hematófagos e pode se 

desenvolver em mamíferos e em pássaros; 
d) As Borreglias, por serem microorganismos aeróbicos e não exigirem grandes complexidades nutricionais são 

facilmente isoladas em culturas; 
e) A doença de Lyme é facilmente transmitida a partir de água ou alimentos contaminados com fezes de animais 

doentes. 
 
2.  Raiva canina é causada por um vírus do gênero Lyssavirus, bastante sensível a vários desinfetantes, ao calor 
e luz ultra-violeta. Em relação a esta zoonose podemos afirmar que: 
a) Todos os animais de sangue quente são suscetíveis, mas a sensibilidade é variada 
b) A transmissão se dá apenas através da saliva 
c) A disseminação do vírus no organismo se dá através da viremia 
d) A excreção do vírus se dá após o aparecimento dos sinais neurológicos 
e) A fase furiosa consta em inquietação, irritabilidade, excitação, fotofobia e hiperestesia, entre outros. 
 
3.  A higiene na produção e na manipulação dos alimentos é imprescindível para a manutenção da qualidade 
final do produto, no entanto em algumas circunstâncias além do controle microscópico deverá ser realizado nos 
estabelecimentos de manipulação e processamento de produtos de origem animal o controle de insetos e 
roedores. Conforme o artigo 80 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal assinale a alternativa correta: 
a) É permitida a utilização de inseticidas e de raticidas em todas as dependências do estabelecimento, a fim de 

livrar as instalações da infestação indesejável. 
b) O uso de produtos de controle de insetos e ratos deve ser realizado de maneira cautelosa, optando-se 

sempre que possível pela utilização de produtos biológicos para esta finalidade.  
c) O emprego de venenos para o controle da população de insetos e roedores em estabelecimentos de 

produção de alimentos de origem animal só é permitido nas dependências onde não há a manipulação nem o 
armazenamento de produtos comestíveis. 

d) A utilização de produtos biológicos não é permitida em estabelecimentos de produção de alimentos de origem 
animal, sendo estes substituídos em todas as dependências por venenos químicos, cuja utilização segue 
instruções contidas nos rótulos das embalagens. 

e) A aplicação do produto para o controle de pragas deverá ser feita antes do início das atividades do dia no 
estabelecimento, sempre por um funcionário treinado e devidamente identificado.  

 
4.  A bactéria que causa a erisipela em suínos e também no homem está associada a animais portadores que a 
eliminam constantemente e também no meio ambiente e água, o microorganismo se instala primeiramente após 
sua contaminação no: 
a) rim; 
b) intestino grosso; 
c) intestino delgado; 
d) coração; 
e) nervo óptico. 
 
5. Intoxicações por plantas tóxicas em bovinos são relatadas com maior frequência em épocas de adversidades 
climáticas como, por exemplo, a estiagem. Nessas épocas a pastagem se torna escassa e algumas plantas 
invasoras tóxicas permanecem túrgidas e verdes por mais tempo, facilitando a sua ingestão. Uma planta em 
particular, está associada a intoxicações principalmente em épocas de seca e os bovinos expostos por um longo 
período a esta intoxicação apresentam os seguintes sinais clínicos: crises epileptiformes evidenciadas 
principalmente após estimulação dos animais, nistagmo, rigidez muscular, extensão da cabeça, perda de 
equilíbrio, quedas frequentes, decúbito permanente, podendo o animal vir a óbito. A planta que a questão se 
refere é: 
a) Senecio brasiliensis 
b) Baccharis coridifolia 
c) Pteridium aquilinum 
d) Ateléia glazioviana  
e) Solanum fastigiatum. 
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6. Em relação a leishmaniose visceral canina é correto afirmar que:  
a) O cão como reservatório da doença nunca apresenta sinal clínico; 
b) O vetor principal é uma mosca do gênero Lutzomyia; 
c) A onicogrifose é um dos sinais que caracterizam a doença; 
d) As formas epimastigotas são inoculadas no hospedeiro vertebrado; 
e) O protozoário infecta as células como as hemácias causando anemia. 

 
7.  As toxinas fúngicas presentes nos alimentos são uma preocupação constante para agentes da Saúde 
Pública. Inúmeras micotoxinas já foram identificadas nos alimentos que vão diariamente à mesa do consumidor 
brasileiro. Sabe-se que o problema se inicia na lavoura com o desenvolvimento de culturas fúngicas sobre o grão 
de diferentes culturas, em desenvolvimento. Sobre micotoxinas é correto afirmar: 
a) São substâncias instáveis e sensíveis às mudanças de temperatura e pH do meio em que se encontram; 
b) Quando presente nos alimentos os mantém praticamente inalterados, sendo praticamente impossível a sua 

percepção durante a ingestão; 
c) São substâncias que apesar da estabilidade, facilmente são extraídas ou perdem o grau de toxicidade nos 

alimentos; 
d) São compostos químicos de alto peso molecular o que facilita o seu reconhecimento pelo sistema imune; 
e) São produzidas sob condições especiais do ambiente, sendo as cepas fúngicas que as produzem 

extremamente exigentes quanto a nutrição e pH. 
 
8. O nematóide pulmonar de bovinos que pode causar anorexia, perda de peso, tosse, taquipnéia, dispnéia, e 
secreção nasal serosa, refere-se a: 
a) Bordetella bronchiseptica  
b) Dictyocaulus viviparus 
c) Metastrongylus spp 
d) Actinomyces pyogenes 
e) Strongyloides spp. 
 
9.  Uma das principais enfermidades da bovinocultura leiteira a mastite se caracteriza pela inflamação da 
glândula mamária. Esta patologia que, na maioria das vezes, possui etiologia microbiana, causa grandes perdas 
econômicas que podem ser relacionadas a diminuição na produção leiteira, perda na qualidade do leite, maior 
custo de produção e o descarte prematuro de vacas por perda de um ou mais quartos mamários.  Sua magnitude 
e extensão poderá variar de acordo com o agente causal. Assinale a alternativa que contenha as características 
corretas, dos agentes causadores da mastite. 
a) Streptococcus agalactiae são cocos Gram negativos; 
b) Streptococcus uberis são cocos Gram positivos; 
c) Escherichia coli  são cocos Gram positivos; 
d) Streptococcus dysgalactiae são bacilos Gram positivos; 
e) Nocardia asteróides são vibriões Gram negativos anaeróbios. 
 
10. Haematobia irritans é considerada um dos principais problemas da pecuária brasileira causando significativos 
prejuízos econômicos. Quanto a este díptero é correto afirmar que: 
a) É de cor marrom claro sendo muito semelhante a Musca doméstica; 
b) É encontrada mais facilmente nas partes baixas do animal como os membros; 
c) As fêmeas realizam a ovipostura em fezes recentes; 
d) Não são hematófagas, mas causam prejuízo pela picada dolorosa causando muito estresse; 
e) O seu tamanho se assemelha a Stomoxys calcitrans, sendo muito confundida com a mesma. 

 
 

2 – SAÚDE PÚBLICA e LEGISLAÇÃO 
 

11.  A giardíase é uma patologia causada pelo protozoário Giardia lamblia que acomete mais comumente 
animais jovens e animais que convivem em grupos. Apesar da alta prevalência, nem todos animais apresentam a 
doença clínica. Mesmo assim, a giardíase tem importância epidemiológica por possuir um elevado potencial 
zoonótico. Uma das principais formas de transmissão desta doença é através de: 
a) Ingestão de oocistos que estão nas fezes; 
b) Trofozoítos que se localizam no interior das células intestinais; 
c) Ingestão de alimentos contaminados com oocistos; 
d) Ingestão de alimento ou água contaminada com cistos; 
e) Vetores que carreiam os oocistos em seu tubo digestório. 
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12.  Com relação à resposta imune contra o agente causador da Malária podemos afirmar que: 
a) O Plasmodium sp não é um bom estimulador de resposta humoral e sim celular uma vez que o protozoário 

penetra na célula ativando MHC classe 1. 
b) A imunidade da Malária não é espécie-específica. O indivíduo uma vez infectado com o agente torna-se imune 

a todas as espécies de Plasmodium. 
c) As formas mais imunogênicas do parasita são os esporozoítos e os merozoítos. 
d) Quanto maior o número de exposições aos esporozoítos, pior a resposta imune. 
e) Como o Plasmodium sp  não produz boa resposta humoral, recém nascidos ficam pouco protegidos devido à 

baixa carga de anticorpos transferidos passivamente pela mãe. 
 

13.  Assinale a alternativa correta: 
a) A Criptosporidiose ataca somente o trato gastrointestinal dos vertebrados. 
b) O Cryptosporidium parvum sobrevive a várias filtrações de água e a tratamentos com substância química 

como cloração.        
c) Cryptosporidium muris provoca a maioria das infecções do homem. 
d) Oocistos de Cryptosporidium parvum permanecem viáveis por cerca de somente 04 dias em um ambiente 

fresco, úmido ou molhado. 
e) Em indivíduos imunocomprometidos a infecção por Cryptosporidium parvum é auto limitante. 

 
14. A Brucelose bovina é uma doença que faz parte de um Programa Nacional de Controle e Erradicação que 
envolve um grande número de ações sanitárias, profiláticas e de diagnóstico a campo da enfermidade. Uma das 
mais importantes ações profiláticas é a vacinação obrigatória de animais jovens. Assinale a alternativa correta 
sobre vacinação de bovinos para brucelose: 
a) Todos os animais a partir de 3 meses de idade deverão ser vacinados para brucelose e marcados com a letra 

V seguida do ano de vacinação do lado direito da face; 
b) Apenas as fêmeas deverão ser vacinadas para brucelose. A primeira dose da vacina deverá ser aplicada a 

partir do terceiro mês de idade e o reforço vacinal um mês após a primeira dose; 
c) Apenas as fêmeas com idade de 3 a 8 meses deverão ser vacinadas. Nesta categoria animal, recomenda-se 

a utilização da cepa vacinal inativada RB51, por oferecer menos risco ao animal; 
d) Machos e fêmeas de 3 a 8 meses de idade deverão ser vacinados com a cepa vacinal atenuada B19 e 

marcados do lado esquerdo da face com a letra V seguida do ano de vacinação; 
e) Apenas as fêmeas de 3 a 8 meses de idade deverão ser vacinadas com a cepa vacinal atenuada B19 e 

marcadas com a letra V seguida do ano de vacinação do lado esquerdo da face. 
 

15. Sobre o tétano é correto afirmar: 
a) O Clostridium tetani penetra nas feridas e a presença de tecidos necróticos e anaeróbicos facultativos 

produzem as condições ideais para germinação dos esporos; 
b) Os sintomas do tétano resultam da entrada do Clostridium tetani no sistema nervoso central; 
c) O Clostridium tetani produz somente uma toxina proteica, a tetanospasmina; 
d) No sistema nervoso central a toxina tetânica atua, exclusivamente, nos neurônios do cerebelo, induzindo os 

sinais clínicos da doença; 
e) O tétano, embora, causando alterações a nível muscular não induz alterações sistêmicas. 

 
16.  A Lei nº 453, de 28/12/90, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Pejuçara, 
dispõe sobre seu Quadro de Cargos e Funções, e dá outras providências. No que tange as promoções, estas 
obedecerão aos critérios de tempo de exercício em cada classe e de merecimento. O tempo de exercício 
necessário em cada classe, para fins de promoção, será de:  
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Três anos na classe A; 
b) Quatro anos na classe B; 
c) Cinco anos na classe C; 
d) Seis anos na classe D; 
e) Sete anos na classe E. 

 
17. Segundo a Lei Orgânica do Município de Pejuçara, o Poder Executivo e o Legislativo são obrigados a 
fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de ______________ dias certidões de atos, contratos e 
decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição, assim 
como atender as requisições judiciais em igual prazo, se outro não for fixado pelo requisitante.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da questão: 
a) 10 (dez) dias; 
b) 20 (vinte) dias; 
c) 30 (trinta) dias; 

d) 25 (vinte cinco) dias; 
e) 15 (quinze) dias. 



5 

 

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração Desenvolvimento e Educação Noroeste do Estado RS 
Site: www.unijui.edu.br 

18.  Assinale a alternativa incorreta: Conforme Lei Orgânica do Município de Pejuçara,  é assegurado aos 
servidores da administração direta ou indireta:  
a) o pagamento da remuneração mensal até o último dia do mês do trabalho prestado; 
b) o pagamento de gratificação natalina, também denominada 13º (décimo terceiro) salário, será efetuado até o 

dia 20 (vinte) de dezembro do ano em curso; 
c) gratificação adicional por tempo de serviço, não cumulativa, de 10%, 15%, 20%, 25% e 30% sobre o salário 

ou vencimento básico, correspondente a 10, 15, 20, 25 e 30 anos de serviço, respectivamente; 
d) todo servidor municipal poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou prestadora de 

serviço ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município; 
e) todo servidor municipal em exercício de função gratificada ou de cargo em comissão se sujeitará às mesmas 

regras fixadas para os Vereadores, fixadas no artigo 28 (vinte e oito) desta Lei Orgânica,  no que couber. 
 
19.  Os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal como: o Plano Plurianual, as Diretrizes 
Orçamentárias e os Orçamentos Anuais serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal nos 
seguintes prazos: 
I - o projeto de lei do Plano Plurianual, até 30 de junho do primeiro ano do mandato do Prefeito; 
II - o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, anualmente, até 31 de julho; 
III - o projeto de lei do Orçamento Anual, até 31 de setembro de cada ano. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a assertiva I está correta; 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas; 
c) Apenas a assertiva III está correta; 
d) Apenas a assertiva II está correta; 
e) As assertivas I, II e III estão corretas. 
 
20.  Dentre os deveres do servidor público previstas no Art. 133, do Regime Jurídico Municipal, assinale a 
alternativa que não se enquadra como dever do servidor público de Pejuçara: 
a) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com   o uniforme que 

for determinado; 
b) observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem  como o  uso  obrigatório dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem fornecidos; 
c)  manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho; 
d)  representar  contra  a legalidade e o uso do poder; 
e)  apresentar relatórios ou resumos  de suas atividades  nas hipóteses  e  prazos  previstos  em lei ou 

regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente. 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------destacar--------------------------------------------------------------------------- 
 

 
GRADE-RASCUNHO PARA DESTACAR 
Concurso Público nº 01/2011 – Pejuçara 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 
PROVA TEÓRICA 05/02/2012 

 




