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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 

 
 
A crase é um fenômeno que ocorre quando há a junção de duas letras iguais (a+a). Sobre o uso desse recurso 
apresentado no texto em questão é correto afirmar: 
 
A) Está correto, pois o verbo amor exige a preposição a; 
B) Está incorreto, já que nesse contexto,  amor   é substantivo, e não verbo; 
C) Está incorreto, pois profissão é uma palavra masculina; 
D) Está correto porque um  termo  exige preposição a e o outro aceita o artigo a; 
E) Está incorreto por causa da não concordância com a palavra amor. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 02 E 03 
 
O professor diz ao aluno: 
– Vou lhe fazer uma última pergunta. Se você souber, eu lhe dou 10. Quantos pelos tem o rabo de um cavalo?  
– Trinta mil, quinhentos e oitenta e três.  
– E como você sabe?  
– Desculpe, professor, mas essa já é outra pergunta... 

ANÍBAL LÍVTIN. PIADAS DE ESCOLA. COTIA: VERGARA & RIBA EDITORAS, 2007. P.37. 

 

QUESTÃO 02 

De acordo com a morfologia, vertente gramatical que estuda as classes de palavras, julgue as afirmações a seguir: 
 
I. Há no texto exemplos dos três tipos de pronomes pessoais (reto, oblíquo, de tratamento); 
II. Ao responder a primeira pergunta do professor, o aluno utiliza um numeral ordinal; 
III. As palavras que antecedem os termos professor (linha 1) e cavalo são, respectivamente artigos definido e indefinido. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas II e III; 
B) Apenas I e II; 
C) Apenas I e III; 
D) Apenas III; 
E) Todas. 
 

QUESTÃO 03 

O Novo acordo da Língua Portuguesa, em vigor desde 2008, visa estreitar a correspondência ortográfica entre os países 
que utilizam a língua. A palavra pelos, presente na piada, é um exemplo de uma dessas modificações, pois 
 
A) Não recebe mais o acento diferencial, dessa forma o significado da palavra é estabelecido no contexto; 
B) Não recebe mais o acento porque é uma palavra oxítona composta por ditongo aberto; 
C) Não recebe mais o acento, que era agudo e a diferenciava da contração; 
D) Não recebe mais o acento diferencial, sendo assim, o sentido dessa palavra é sempre o mesmo; 
E) Não recebe mais o acento circunflexo, que causava dúvidas na escrita dessa palavra. 
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QUESTÃO 04 

Leia a tira: 
 

 
 
O humor da tira é baseado principalmente: 
 
A) Na característica polissêmica da palavra siga; 
B) Na característica ambígua da palavra siga; 
C) Na utilização das palavras médico e doutor, entendida por todos como sinônimas; 
D) Na utilização das palavras médico  e doutor, que são homônimas; 
E) Na garantia que o médico dá e que, na realidade, não se cumpre. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 E 06 
 

CONFLITOS 
 

Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se trata do conflito que 
sempre existiu entre velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez 
é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-entendido. 
Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo podem esperar do 
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são necessariamente felizes porque chegaram lá. 
Acontece que nem os filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente realizados. Os filhos 
reclamam das cobranças paternas. Os pais acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da 
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o 
equívoco. Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos 
têm a vida toda pela frente deles. O amor nunca será a soma de iguais. 

Carlos Heitor Cony 

 

QUESTÃO 05 

A Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a 
relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado 
completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si.  A sintaxe é um instrumento 
essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. 
 
A única alternativa que traz uma afirmação falsa de acordo com as regras sintáticas é: 
 
A) No trecho “nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.”, a conjunção 

coordenativa que inicia o período indica adição; 
B) No período “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações.”, o termo destacado 

funciona como oração subordinada adjetiva restritiva; 
C) “A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é 

apenas um mal-entendido.” é um exemplo de período composto por coordenação e subordinação; 
D) Na oração “Os filhos reclamam das cobranças paternas”, os termos destacados são acessórios; 
E) “O amor nunca será a soma de iguais.” É um período composto por coordenação. 
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QUESTÃO 06 

Os gêneros narrativos surgiram com a função de narrar 
fatos, como uma variação do gênero épico, que existe 
desde a antiguidade clássica. Porém, eles não são todos 
iguais, a partir de suas características podemos afirmar 
que o texto Conflitos encaixa-se no gênero: 
 
A) Carta; 
B) Crônica; 
C) Depoimento; 
D) Conto; 
E) Novela. 
 

QUESTÃO 07 

Observe o anúncio: 
 

 
 
O objetivo do seu autor foi chamar atenção dos 
interlocutores através de qual ferramenta linguística? 
 
A) Interdiscursividade; 
B) Paródia; 
C) Intertextualidade; 
D) Hiponímia; 
E) Hiperonímia. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 
Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem 
fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é 
parte importante da cultura brasileira. É verdade. Os 
cadernos de receita são registros culturais. Primeiro, 
porque resgatam antigas tradições, seja familiares ou 
étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava 
em determinada região. E ainda servem como passagem 
do tempo, chaves para alcançarmos memórias 
emocionais que a gente nem sabia que tinha (se você 
lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você 
sabe do que eu estou falando). 

(http://vidasimples.abril.com.br/) 
 

De acordo com os padrões de coesão e coerência 
textuais, que juntos dão sentido ao texto, a única 
alternativa incorreta é: 
 

A) O termo além disso é utilizado para dar progressão 
ao texto, introduzindo uma informação nova; 

B) A utilização da palavra primeiro indica que o autor se 
propõe a listar informações; 

C) A expressão e ainda  funciona como elo de coesão 
entre a informação posterior e a informação anterior; 

D) O emprego do termo além disso acarreta uma falha 
de continuidade no texto, pois apresenta uma 
informação nova desligada do parágrafo anterior; 

E) Apesar de ser curto, o texto apresenta uma boa 
construção lógico-semântica-discursiva. 

 

QUESTÃO 09 

- Mandaram ler este livro... 
 Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode 
significar um precipitado mas decisivo adeus à 
literatura; se for estimulante, outros virão sem o peso da 
obrigação. 
 As experiências com que o leitor se identifica 
não são necessariamente as mais familiares, mas as que 
mostram o quanto é vivo um repertório de novas 
questões. Uma leitura proveitosa leva à convicção de 
que as palavras podem constituir um movimento 
profundamente revelador do próximo, do mundo, de 
nós mesmos. Tal convicção faz de caminhar para uma 
outra, mais ampla, que um antigo pensador romano 
assim formulou: Nada do que é humano me é alheio.             

(Cláudio Ferraretti) 
 

Após ler o texto, considere as afirmações a seguir: 
 

I. A separação correta da palavra destacada no texto é 
con - vic - ção; 

II. A regra geral da concordância foi utilizada 
corretamente no texto; 

III. A expressão “adeus à literatura” emprega 
corretamente a regência nominal. 

 

Estão corretas: 
 

A) Apenas I; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e II; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 10 

De acordo com as regras que regem a correspondência 
oficial, é incorreto apenas o que se afirma em: 
 
A) As comunicações oficiais devem ser sempre formais; 
B) Ofício é a comunicação que é expedida 

exclusivamente para tratar assuntos oficiais entre 
órgãos da Administração Pública ou a particulares; 

C) O memorando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão, que 
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou 
em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma 
forma de comunicação eminentemente interna; 

D) O relatório é uma narração de atividades ou fatos, 
com a discriminação de todos os elementos; 

E) A redação oficial deve preservar a interferência da 
individualidade. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Analise as proposições abaixo: 
 
I. m: “1.545.858 é um número divisível por 6 e 13 é um 

número primo”; 
II. n: “A maior parte do planeta terra é constituída por 

água e a maior parte da água existente no planeta 
terra é potável”; 

III. p: “No Estado do Ceará existem 181 municípios e o 
que apresenta maior população é Fortaleza. 

 
Os valores lógicos das proposições m, n e p são, 
respectivamente: 
 
A) V, F, F; 
B) V, V, V; 
C) F, F, F; 
D) F, F, V; 
E) V, V, F.  
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 
Na disputadíssima eleição para prefeito de Sucupira, 
além do Odorico Paraguaçu, também concorreram Zeca 
Diabo, Dirceu Borboleta, Nezinho do Jegue e Dirce 
Cajazeira. Sem nenhum esclarecimento sobre o processo 
eleitoral, alguns eleitores votaram em mais de um 
candidato ao mesmo tempo, tendo sido detectadas as 
seguintes situações: Todos os eleitores de Odorico 
Paraguaçu também votaram em Zeca Diabo, mas 
nenhum eleitor de Zeca Diabo votou em Dirceu 
Borboleta. Todos os eleitores de Nezinho do Jegue 
também votaram em Dirce, e alguns eleitores de Dirce 
também votaram em Dirceu Borboleta. Como nenhum 
eleitor de Dirce votou em Zeca Diabo, e como nenhum 
eleitor de Nezinho do Jegue votou em Dirceu Borboleta, 
então: 
 

A) Pelo menos um eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor 
de Zeca Diabo; 

B) Pelo menos um eleitor de Odorico Paraguaçu é eleitor 
de Dirceu Borboleta; 

C) Nenhum eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor de 
Odorico Paraguaçu; 

D) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 
Odorico Paraguaçu; 

E) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 
Nezinho do Jegue. 

 

QUESTÃO 13 

O número que completa a série 4, 421, 42, 48, 15, 522, __ 
é: 
 

A) 613; 
B) 513; 
C) 313; 
D) 213; 
E) 113. 
 

QUESTÃO 14 

Se        é o número de anos consecutivos em que 
Max foi Vereador pelo bairro do Divino, e se: 
 
    

 
 

 

 
 

 

Podemos dizer que Max já é Vereador há: 
 

A) 8 anos; 
B) 18 anos; 
C) 14 anos; 
D) 16 anos; 
E) 22 anos. 
 

QUESTÃO 15 

A negação da proposição “Vende o voto ou vota 
consciente” é: 
 

A) Não vende o voto e vota consciente; 
B) Vende o voto e não vota consciente; 
C) Não vende o voto ou não vota consciente; 
D) Não vende o voto e não vota consciente; 
E) Não vende o voto ou vota consciente. 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Analise as afirmações abaixo: 
 
I. A Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida 
também como Rio+20, foi uma conferência realizada 
entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade 
brasileira do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir 
sobre a renovação do compromisso político com o 
desenvolvimento sustentável; 

II. Considerado o maior evento já realizado pelas 
Nações Unidas, o Rio+20 contou com a participação 
de chefes de estados de cento e noventa nações que 
propuseram mudanças, sobretudo, no modo como 
estão sendo usados os recursos naturais do planeta. 
Além de questões ambientais, foram discutidos, 
durante a CNUDS, aspectos relacionados a questões 
sociais como a falta de moradia e outros; 

III. A participação do Irã na conferência Rio+20 gerou 
uma enorme controvérsia. O país enviará uma 
delegação, que inclui o presidente Mahmoud 
Ahmadinejad, para participar do evento em junho. 
Entretanto, o Irã possui sérias questões das quais se 
recusa a abordar, como as persistentes violações dos 
direitos humanos, as declarações belicistas e racistas 
contra Israel e a negativa em cooperar com a AIEA 
sobre seu programa nuclear. Alguns argumentaram 
que Ahmadinejad planeja usar a cúpula no Rio de 
Janeiro como uma plataforma para propaganda e 
projetar para o público interno uma falsa imagem de 
líder respeitado internacionalmente. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
Sobre a construção de uma Refinaria de Petróleo no 
Ceará, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O terreno onde será construída a refinaria Premium 

II está situado nas cidades de Trairi e Paraipaba, 
litoral do Estado; 

B) O lançamento da pedra fundamental do investimento 
ainda foi feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT); 

C) A previsão de entrada em operação era para 2017, 
com capacidade para processar 300 mil barris de 
petróleo por dia, produzindo diesel, gás de cozinha, 
querosene de aviação, nafta petroquímica e coque; 

D) Existe um impasse entre índios Anacés e o Governo 
do Estado sobre a desapropriação de terras, o que 
pode atrasar o andamento da obra. Com o conflito, o 
estado corre o risco de perder os investimentos da 
Petrobras para a construção da refinaria, avaliada em 
R$ 10 bilhões; 

E) A Petrobras iniciou, recentemente, negociação com o 
grupo GS Caltex, da Coreia do Sul, sobre a 
possibilidade de parceria para a construção da 
refinaria Premium II, no Ceará. 

 

QUESTÃO 18 

A chamada Lei da Ficha Limpa, antigo anseio popular, 
impede o político condenado por órgãos colegiados de 
disputar cargos eletivos. Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Foi aprovada no Congresso e sancionada pela 

Presidenta Dilma em 2011; 
II. A aplicação da lei, porém, dividiu opiniões e levou a 

um impasse que só se resolveu cinco meses após a 
eleição, quando o Supremo decidiu que a regra só 
valerá em 2012; 

III. Numa análise rápida pode parecer uma derrota dos 
eleitores para os políticos corruptos. Não é. Ao 
decidir pela aplicação da lei apenas a partir de 2012, 
o tribunal preservou a segurança jurídica brasileira, 
um dos pilares da democracia. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

O Novo Código Florestal envolve ao menos três pontos 
polêmicos tensionados por interesses ruralistas e 
ambientalistas. Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Em primeiro lugar, os parlamentares ruralistas, 

hegemônicos no Congresso, vem atuando em prol de 
uma redução das faixas mínimas de preservação 
previstas pelas APPs (Áreas de Preservação 
Permanente). Os ruralistas também desejam obter 
permissão para realizar determinadas culturas em 
morros, o que é vedado pelas APPs; 

II. As zonas de RL (Reserva Legal) também são foco de 
debate, uma vez que os ruralistas pretendem 
favorecer uma elevação das áreas de reserva; 

III. Por fim, ambientalistas questionam a Anistia para 
Desmatadores, que deixariam de pagar multas 
referentes a desmatamentos realizados após a 
promulgação da Lei de Crimes Ambientais (22 de 
julho de 2008). 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

QUESTÃO 20 

Em fevereiro de 2012, a operação Monte Carlo, da 
Polícia Federal, revelou as íntimas relações do bicheiro 
Carlos Cachoeira com influentes políticos do Centro-
Oeste, tanto da oposição como da base aliada. Assinale a 
única opção que contém uma personalidade do cenário 
politico e econômico brasileiro não envolvido neste 
escândalo: 
 
A) O Senador goiano Demóstenes Torres (ex-DEM); 
B) O Governador petista Agnelo Queiroz, do Distrito 

Federal; 
C) O Governador tucano Marconi Perillo, de Goiás; 
D) O empresário Fernando Cavendish, dono da 

empreiteira DELTA. 
E) O Senador paulista Eduardo Suplicy. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

A _____________ envolve a punção e aspiração do líquido 
articular. O líquido pode ser inspecionado 
macroscopicamente, cultivado ou analisado quanto ao 
tipo e número de células, conteúdo de proteínas, 
viscosidade e glicose. A opção que melhor preenche o 
espaço acima é: 
 

A) Radiografia; 
B) Ultrassonografia; 
C) Ressonância Magnética; 
D) Cistocentese; 
E) Artrocentese. 

QUESTÃO 22 

A qual protocolo padrão de vacinação os cães devem ser 
submetidos como profilático contra a Leishmaniose 
Visceral Canina? 
 
A) 3 doses de vacina (21 dias de intervalo entre cada 

dose), a partir de 4 meses de idade e reforços após 12 
meses da 1ª dose; 

B) 3 doses de vacina (21 dias de intervalo entre cada 
dose), a partir de 2 meses de idade e reforços após 9 
meses da 1ª dose; 

C) 4 doses de vacina (21 dias de intervalo entre cada 
dose), a partir de 4 meses de idade e reforços após 6 
meses da 1ª dose; 

D) 3 doses de vacina (21 dias de intervalo entre cada 
dose), a partir de 2 meses de idade e reforços após 3 
meses da 1ª dose; 

E) 6 doses de vacina (21 dias de intervalo entre cada 
dose), a partir de 4 meses de idade e reforços após 1 
mês da 1ª dose. 

 

QUESTÃO 23 

Dentre as opções abaixo, quais dos agentes utilizados na 
clínica são classificados como Opióides (analgésicos 
administrados em dores agudas e crônicas de alta 
intensidade)? 
 
A) Midazolam, diazepam e xilazina; 
B) Xilazina, romifidina e quetamina; 
C) Morfina, tramadol e fentanil; 
D) Atropina, escopolamina e glicopirrulato; 
E) Acepromazina, clorpromazina e levomepromazina. 
 

QUESTÃO 24 

Qual das afirmativas abaixo a respeito do ciclo estral de 
cadelas e gatas é falsa? 
 
A) Em cadelas, a média etária para a puberdade é de 9 a 

10 meses, variando de 6 a 24 meses de idade; 
B) Considera-se o início do proestro, em cadelas, quando 

se observam aumento de volume vulvar e corrimento 
sanguinolento; 

C) Ao contrário das cadelas, que têm ovulação 
espontânea, a ovulação das gatas é induzida pelo 
coito; 

D) O anestro das cadelas dura normalmente 9 meses; 
E) As gatas são poliéstricas estacionais. O ciclo é 

controlado pelo fotoperiodismo, que deve ser de 
aproximadamente 12 a 14 horas de luz com 
intensidade de 50 pés-de-vela. 

 

QUESTÃO 25 

São doenças que acometem cães e consideradas 
zoonoses: 
 
A) Cinomose e Leishmaniose Tegumentar; 
B) Leptospirose e Leishmaniose Visceral; 
C) Raiva e Cinomose; 
D) Leishmaniose Visceral e Erliquiose; 
E) Raiva e Tosse dos Canis. 
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QUESTÃO 26 

É uma doença parasitária de distribuição mundial que 
pode infectar diversas espécies animais. O achado 
clínico patológico, na fase aguda da doença, mais comum 
é a trombocitopenia. O agente infeccioso alcança a 
espécie alvo, durante o repasto sanguíneo, através da 
picada de carrapatos (vetor) que parasitam o animal. É 
também conhecida popularmente como a “doença do 
carrapato”. Falamos da: 
 
A) Cinomose; 
B) Leptospirose; 
C) Raiva; 
D) Erliquiose; 
E) Tosse dos Canis. 
 

QUESTÃO 27 

Sobre a Leishmaniose é correto afirmar, exceto: 
 
A) A transmissão dá-se classicamente pela picada do 

flebotomíneo ou flebótomo, chamado de inseto vetor; 
B) Somente as fêmeas sugam sangue, pondo algumas 

dezenas de ovos em locais terrestres úmidos, como 
sob pedras e folhas no solo; 

C) O Calazar (leishmaniose visceral) e a Úlcera de Bauru 
(leishmaniose tegumentar americana) são formas da 
doença; 

D) É uma zoonose comum ao cão e ao homem; 
E) O cão é considerado o principal vetor da doença no 

meio urbano, mas não o único, já o homem pode 
atuar como reservatório (o que é uma situação rara). 

 

QUESTÃO 28 

É uma doença ocular inflamatória crônica, comum no 
cão, determinada pela deficiência das camadas aquosa, 
mucínica, lipídica ou pela evaporação excessiva da 
lágrima. Falamos de: 
 
A) Cerato Conjutivite Seca; 
B) Florida Spots; 
C) Glaucoma; 
D) Uveíte; 
E) Entrópio. 
 

QUESTÃO 29 

Sobre a anatomia da córnea de cães e gatos, podemos 
apontar como constituintes da mesma os seguintes 
segmentos, exceto: 
 
A) Epitélio; 
B) Humor Vítreo; 
C) Estroma; 
D) Membrana de Descement; 
E) Endotélio. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

A glândula da 3ª pálpebra de cães e gatos exerce 
diversas funções, exceto: 
 
A) Proteção; 
B) Produção da camada aquosa do filme lacrimal; 
C) Distribuição do filme lacrimal; 
D) Suporte imunológico; 
E) Produção da camada lipídica do filme lacrimal. 
 

QUESTÃO 31 

Sobre a pele de cães e gatos, podemos dizer que lesões 
onde há coleções líquidas internas são, exceto. Escolha a 
opção que melhor responde ao questionamento: 
 
A) Vesículas; 
B) Bolhas; 
C) Pústulas; 
D) Abscessos; 
E) Lesões em Goma. 
 

QUESTÃO 32 

São classificadas como micoses superficiais: 
 
A) Dermatofitose e Malasseziose; 
B) Esporotricose e Criptococose; 
C) Dermatofitose e Criptococose; 
D) Esporotricose e Malasseziose; 
E) Seborréia Seca e Criptococose. 
 

QUESTÃO 33 

O trato urinário superior dos animais engloba os 
seguintes órgãos: 
 
A) Rins; 
B) Rins e Ureteres; 
C) Bexiga e Uretra; 
D) Rins e Bexiga; 
E) Ureteres, Bexiga e Uretra. 
 

QUESTÃO 34 

A Ultrassonografia como exame diagnóstico por imagem 
no trato urinário tem o objetivo de: 
 
A) Avaliar perfusão renal; 
B) Demonstrar irregularidades da arquitetura interna, 

como massa de tecido mole na bexiga; 
C) Detecção de cálculos; 
D) Capacidade do rim de concentrar e excretar urina; 
E) Letras B e C corretas. 
 

QUESTÃO 35 

São anestésicos locais utilizados em procedimentos 
cirúrgicos: 
 
A) Bupivacaína e Lidocaína; 
B) Lidocaína e Isofluorano; 
C) Isofluorano e Sevofluorano; 
D) Bupivacaína e Quetamina; 
E) Ropivacaína e Xilazina. 
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QUESTÃO 36 

De acordo com a ética profissional do médico 
veterinário, pode-se citar como princípio fundamental, 
exceto: 
 

A) Exercer a profissão com zelo e o melhor de sua 
capacidade; 

B) Denunciar às autoridades competentes qualquer 
forma de agressão aos animais e ao seu ambiente; 

C) Empenhar-se para melhorar as condições de saúde 
animal;  

D) No exercício profissional, não usar procedimentos 
humanitários para diminuir o sofrimento e a dor ao 
animal; 

E) Defender a dignidade profissional, quer seja por 
remuneração condigna, por respeito à legislação 
vigente ou por condições de trabalho compatíveis 
com o exercício ético profissional da Medicina 
Veterinária em relação ao seu aprimoramento 
científico. 

 

QUESTÃO 37 

Em relação aos deveres do médico veterinário, marque 
a assertiva correta: 
 

I. Combater o exercício ilegal da Medicina Veterinária 
denunciando toda violação às funções específicas 
que ela compreende; 

II. Assegurar, quando investido em função de direção, 
as condições para o desempenho profissional do 
Médico Veterinário; 

III. Exercer somente atividades que estejam no âmbito 
de seu conhecimento profissional; 

IV. Informar a abrangência, limites e riscos de suas 
prescrições e ações profissionais. 

 

A) Todas estão corretas; 
B) Somente I e II estão corretas; 
C) Somente I e III estão corretas; 
D) Somente II e IV estão corretas; 
E) Somente III é falsa. 
 

QUESTÃO 38 

Trata-se de direito do médico veterinário, exceto: 
 

A) Exercer a Medicina Veterinária sem ser discriminado 
por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, 
cor, opção sexual, idade, condição social, opinião 
política ou de qualquer outra natureza; 

B) Apontar falhas nos regulamentos, procedimentos e 
normas das instituições em que trabalhe, 
comunicando o fato aos órgãos competentes, e ao 
CRMV de sua jurisdição; 

C) Receber desagravo público, quando solicitar ao 
CRMV, se ofendido no exercício de sua profissão; 

D) Prescrever, tratamento que considere mais indicado, 
bem como utilizar os recursos humanos e materiais 
que julgar necessários ao desem¬penho de suas 
atividades; 

E) Escolher livremente seus clientes ou pacientes, 
quando não houver outro médico veterinário na 
localidade onde exerça sua atividade. 

QUESTÃO 39 

De acordo com o comportamento profissional, é vedado 
ao médico veterinário, exceto: 
 
A) Prescrever medicamentos de manipulação sem 

registro no órgão competente; 
B) Afastar-se de suas atividades profissionais sem 

deixar outro colega para substituí-lo em atividades 
essenciais e/ou exclusivas que exijam a presença do 
médico veterinário, as quais causem riscos diretos ou 
indiretos à saúde animal ou humana; 

C) Receitar, ou atestar de forma ilegível ou assinar sem 
preenchimento prévio receituário, laudos, atestados, 
certificados, guias de trânsito e outros; 

D) Deixar de comunicar aos seus auxiliares as condições 
de trabalho que possam colocar em risco sua saúde 
ou sua integridade física, bem como deixar de 
esclarecer os procedimentos adequados para evitar 
tais riscos; 

E) Praticar no exercício da profissão, ou em nome dela, 
atos que a Lei defina como crime ou contravenção. 

 

QUESTÃO 40 

Marque a assertiva correta de acordo com a preservação 
do sigilo profissional do médico veterinário. 
 
I. É vedado ao médico veterinário fazer referências a 

casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou suas 
fotografias em anúncios profissionais ou na 
divulgação, de assuntos profissionais em programas 
de rádio, televisão, cinema, na Internet, em artigos, 
entrevistas, ou reportagens em jornais revistas e 
outras publicações legais, ou em quaisquer outros 
meios de comunicação existentes e que venham a 
existir, sem autorização expressa do cliente; 

II. É vedado ao médico veterinário prestar a empresas 
ou seguradoras qualquer informação técnica sobre 
paciente ou cliente sem expressa autorização do 
responsável legal, exceto nos casos de ato praticado 
com dolo ou má fé por uma das partes ou quando 
houver risco à saúde pública, ao meio ambiente ou 
por força judicial; 

III. É vedado ao médico veterinário permitir o uso do 
cadastro de seus clientes com autorização dos 
mesmos; 

IV. É vedado ao veterinário facilitar o manuseio e 
conhecimento dos prontuários, relatórios e demais 
documentos sujeitos ao segredo profissional. 

 
A) Todas estão corretas; 
B) Somente I e II estão corretas; 
C) Somente I e III estão corretas; 
D) Somente II e IV estão corretas; 
E) Somente III é falsa. 
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QUESTÃO 41 

Marque a assertiva correta. Os honorários profissionais 
devem ser fixados, atendidos os seguintes requisitos: 
 
I. O trabalho e o tempo necessários para realizar o 

procedimento; 
II. A complexidade da atuação profissional; 
III. O local da prestação dos serviços; 
IV. A qualificação e o renome do profissional que o 

executa; 
V. A condição sócio econômica do cliente. 
 
A) Todas estão corretas; 
B) Somente I e II estão corretas; 
C) Somente I e III estão corretas; 
D) Somente II e IV estão corretas; 
E) Somente III é falsa. 
 

QUESTÃO 42 

De acordo com a relação com o cidadão consumidor de 
seus serviços o médico veterinário NÃO deve: 
 
A) Conhecer as normas que regulamentam a sua 

atividade; 
B) Cumprir contratos acordados, questionando-se e 

revisando-os quando estes se tornarem lesivos a um 
dos interessados; 

C) Oferecer produtos e serviços que indiquem o grau de 
nocividade ou periculosidade definido por 
instituições reconhecidas publicamente, evitando 
assim dano à saúde animal e humana, ao meio 
ambiente e à segurança do cidadão;  

D) Prestar seus serviços condicionando-os ao 
fornecimento de produtos ou serviços, exceto quando 
estritamente necessário para que a ação se complete; 

E) Agir sem se beneficiar da fraqueza, ignorância, saúde, 
idade ou condição social do consumidor para impor-
lhe produto ou diferenciar a qualidade de serviços. 

 

QUESTÃO 43 

De acordo com as relações com o animal e o meio 
ambiente, o medico veterinário deve, exceto: 
 
A) Conhecer a legislação de proteção aos animais e de 

preservação dos recursos naturais; 
B) Respeitar as necessidades fisiológicas, etológicas e 

ecológicas dos animais, não atentando contra suas 
funções vitais e impedindo que outros o façam; 

C) Evitar agressão ao ambiente por meio de resíduos 
resultantes da exploração e da indústria animal que 
possam colocar em risco a saúde do animal e do 
homem;  

D) Usar os animais em práticas de ensino e 
experimentação científica, a qualquer tempo; 

E) Conhecer a legislação do desenvolvimento 
sustentável, da biodiversidade e da melhoria da 
qualidade de vida. 

 
 
 
 

QUESTÃO 44 

São deveres do Responsável Técnico: 
 
I. Comparecer e responder às convocações oficiais dos 

órgãos públicos fiscalizadores de atuação da 
empresa na qual exerce as suas funções, bem como 
acatar as decisões oriundas dos mesmos;  

II. Responder, integralmente e na data aprazada, os 
relatórios de RT solicitados pelo CRMV/CFMV;  

III. Elaborar minucioso laudo informativo ao 
CRMV/CFMV em caráter sigiloso, toda vez que o 
estabelecimento se negar e/ou dificultar a ação da 
fiscalização oficial ou da sua atuação profissional, 
acarretando com isso possíveis danos à qualidade 
dos produtos e serviços prestados;  

IV. Assumir responsabilidade técnica e exercê-la nos 
estabelecimentos de qualquer espécie, sujeitos à 
fiscalização e/ou inspeção de órgão público oficial, 
no qual exerça cargo, emprego ou função, com 
atribuições de fiscalização e/ou inspeção. 

 
A) Todas estão corretas; 
B) Somente I e II estão corretas; 
C) Somente I e III estão corretas; 
D) Somente II e IV estão corretas; 
E) Somente IV é falsa. 
 

QUESTÃO 45 

Analise. As placas indicativas de estabelecimentos 
médicos veterinários, os anúncios e impressos devem 
conter dizeres compatíveis com os princípios éticos, 
restringindo-se a:  
 
I. Endereço, telefone, horário de trabalho, convênios e 

credenciamentos; 
II. Nome do profissional, profissão e número de 

inscrição do CRMV; 
III. Especialidades comprovadas; 
IV. Título de formação acadêmica mais relevante; 
V. Serviços oferecidos. 
 
A) Todas estão corretas; 
B) Somente I e II estão corretas; 
C) Somente I e III estão corretas; 
D) Somente II e IV estão corretas; 
E) Somente IV é falsa. 
 

QUESTÃO 46 

A classificação dos estabelecimentos de produtos de 
origem animal abrange, exceto: 
 
A) Os de carnes e derivados; 
B) As casas atacadistas ou importadoras de produtos de 

origem animal; 
C) Os de pescado e derivados; 
D) Os de mel e cera de abelhas e seus derivados; 
E) Os de ovos e derivados. 
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QUESTÃO 47 

Os estabelecimentos do leite e derivados que são 
classificados em Postos de leite e derivados, 
compreendem, exceto: 
 
A) Postos de refrigeração; 
B) Postos de recebimento; 
C) Estábulos leiteiros; 
D) Queijarias; 
E) Postos de coagulação. 
 

QUESTÃO 48 

Complete. Entende-se por ___________________ (as)os 
destinados(as) ao recebimento de leite e seus derivados 
para beneficiamento, manipulação, conservação, 
fabricação, maturação, embalagem, acondicionamento, 
rotulagem e expedição. 
 
A) Propriedades rurais; 
B) Propriedades urbanas; 
C) Estabelecimentos industriais; 
D) Postos de leite e derivados; 
E) Postos de refrigeração. 
 

QUESTÃO 49 

Analise. Os estabelecimentos de produtos de origem 
animal devem satisfazer às seguintes condições básicas 
e comuns. 
 
I. Dispor de área suficiente para construção do edifício 

ou edifícios principais e demais dependências; 
II. Dispor de luz natural e artificial abundantes, bem 

como de ventilação suficiente em todas as 
dependências, respeitadas as peculiaridades de 
ordem tecnológica cabíveis; 

III. Possuir pisos convenientemente permeabilizados 
com material adequado, exigindo-se, conforme a 
natureza do estabelecimento e condições pelo 
D.I.P.O.A; 

IV. Ter paredes e separações revestidas ou 
permeabilizadas, como regra geral, até 2 m (dois 
metros) de altura no mínimo, e, total ou 
parcialmente quando necessário com azulejos 
brancos vidrados e, em casos especiais, a juízo do 
D.I.P.O.A., com outro material adequado; a parte 
restante será convenientemente rebocada, caiada ou 
pintada. 

 
A) Todas estão corretas; 
B) Somente I e II estão corretas; 
C) Somente I e III estão corretas; 
D) Somente II e IV estão corretas; 
E) Somente IV é falsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

Julgue os itens e assinale o incorreto: 
 
A) O comércio interestadual ou intermunicipal de carnes 

e produtos derivados de equídeos depende de prévio 
consentimento das autoridades sanitárias apenas dos 
Estados para os quais forem eles destinados; 

B) O sacrifício de equídeos só pode ser realizado em 
matadouros especiais, com as mesmas condições 
exigidas para os de outras espécies; 

C) São consideradas também doenças que acarretam 
rejeição total: meningite cérebro-espinhal, 
encefalomielite infecciosa, febre tifoide, durina, mal 
de cadeiras, azoturia, hemoglobinúria paroxística, 
anemia infecciosa, garrotilho e quaisquer outras 
doenças e alterações com lesões inflamatórias ou 
tumores malignos; 

D) A carne de equídeos e produtos com ela elaborada, 
parcial ou totalmente, exigem declaração nos rótulos: 
"Carne de Equídeo, ou preparado com Carne de 
Equídeos ou contém Carne de Equídeos."; 

E) Os estabelecimentos destinados à matança e 
manipulação de carnes de equídeos exibirão letreiros 
visíveis, cujas dimensões jamais poderão ser menores 
que qualquer outro existente, esclarecendo: "Aqui se 
abatem equídeos" ou "Aqui se prepara produto com 
carne de equídeos". 

 
 




