
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

MÉDICO VETERINÁRIO
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01.  A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d)  instrucional,  com  elaboração  de  prescrições  e 
orientações de execução.
e)  expositivo,  com  apresentação  de  conceitos  de  um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética – de sentido autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão

09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:



a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11.  As  enfermidades  objeto  do  Programa  Nacional  de 
Controle  e  Erradicação da  Brucelose  e  da  Tuberculose, 
estabelecido pelo Ministério da Agricultura. São, portanto, 
consideradas  zoonoses  pelos  organismos  internacionais 
de  saúde  humana  e  animal.  Com  relação  a  essas 
enfermidades, assinale a alternativa CORRETA.

a) A Brucelose é uma doença única e exclusivamente de 
bovinos
b) Zoonoses são enfermidades transmitidas entre animais, 
provocadas por  microrganismos que alteram seu código 
genético  em  passagens  sucessivas  pelo  hospedeiro 
natural, tornando-se infecciosas aos humanos
c)  A  infecção  por  Brucella  melitensis se  dá  pela 
manipulação de produtos  suínos  ou bovinos,  sendo sua 
presença já detectada em todos os países do Mercosul
d)  A  tuberculose  e  a  brucelose  são  enfermidades  de 
natureza aguda e altamente contagiosas
e) Todas as alternativas estão erradas

12.  A brucelose  é  uma  doença  infecto-contagiosa  que 
produz  infecção  característica  aos  animais,  podendo 
infectar  o  homem.  Sendo  uma  zoonose  de  distribuição 
universal,  acarreta  problemas  sanitários  importantes  e 
prejuízos  econômicos  vultosos.  Sobre  esta  doença 
assinale a alternativa INCORRETA:

a)  As  principais  manifestações  nos  animais  –  como 
abortos,  nascimentos  prematuros,  esterilidade  e  baixa 
produção  de  leite  –  contribuem  para  uma  considerável 
baixa na produção de alimentos
b) Provocada por bactérias do gênero Brucella
c)  As  bactérias  do  gênero  Brucella  são  parasitas 
intracelulares facultativos, com morfologia de cocobacilos 
Gram-positivos, móveis; podem apresentar-se em cultivos 
primários com morfologia colonial lisa ou rugosa (rugosa 
estrita ou mucóide)

d) As bactérias do gênero Brucella,  possuem morfologia de 
cocobacilos e essa morfologia está diretamente associada à 
composição  bioquímica  do  lipopolissacarídeo  da  parede 
celular
e) Não há alternativa incorreta

13.  Dentro do gênero  Brucella, são descritas seis espécies 
independentes, cada uma com seu hospedeiro preferencial. 
Assinale  a  correlação  entre  espécie  e  hospedeiro 
CORRETA:

a) Brucella abortus (bovinos e caprinos)
b) Brucella melitensis (caprinos e ovinos)
c) Brucella ovis (ovinos e bubalinos)
d) Brucella canis (cães e ratos)
e) Brucella neotomae (rato do deserto, coelhos)

14. Em relação à Brucelose, é INCORRETO afirmar

a)  O  teste  do  antígeno  acidificado  tamponado,  é  muito 
sensível e de fácil execução, é o teste de triagem realizado 
por médicos veterinários habilitados
b) Os animais que reagirem ao teste de triagem poderão ser 
submetidos  a  um teste  confirmatório,  o  2-Mercaptoetanol, 
que é mais específico
c)  O  teste  de  fixação  de  complemento,  ou  outro  que  o 
substitua, é realizado em laboratórios oficiais credenciados 
para  efeito  de  trânsito  internacional,  como  teste 
confirmatório em animais reagentes ao teste de triagem, ou 
para  diagnóstico  de  casos  inconclusivos  ao  teste  do  2-
Mercaptoetanol
d) O teste do anel em leite é um teste simples podendo ser 
utilizado  para  monitoramento  da  condição  sanitária  de 
propriedades livres ou como ferramenta de diagnóstico em 
sistemas de vigilância epidemiológica; pode ser executado 
por  qualquer  técnico  veterinário,  por  laboratórios  sem 
exigência de credenciamento
e)Todas as alternativas estão incorretas

15. O M. tuberculosis é a principal causa de tuberculose no 
ser humano. Porém também infecta uma espécie animal que 
no qual não causa doença progressiva nessa espécie, mas 
que ocasionalmente, pode sensibilizar ao teste tuberculínico. 
Sobre qual espécie se refere a definição acima? Assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Ovino
b) Aves
c) Bovinos
d) Carnívoros
e) Suínos

16.  Sobre o modo de transmissão da Tuberculose Bovina, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a)  A principal  forma de introdução da tuberculose em um 
rebanho é a aquisição de animais infectados.

b)  Eventualmente,  o  homem  com  tuberculose  causada 
pelo M.bovis pode ser fonte de infecção para os rebanhos.
c)  A  principal  porta  de  entrada  do  M.  bovis  é  a  via 
respiratória
d) Vacas com tuberculose genital  são transmissoras em 
potencial da doença ao feto pela via transplacentária



e)  O  trato  digestivo  também  é  porta  de  entrada  da 
tuberculose bovina

17.  Sobre a tuberculose bovina é INCORRETO afirmar: 

a) Possui evolução crônica. 
b) Lesões nodulares: tubérculos e se localizam qualquer 
órgão ou tecidos
c) A Mycobacterium é um bastonete curto, aeróbico, 
imóvel, não capsulado, não flagelado, aspecto granular 
quando corado
d) É uma zoonose
e) O Principal agente etiológico é caracterizado 
Mycobacterium scrofulaceum

18. Em  relação  à  tuberculose,  qual  a  afirmativa 
CORRETA:

a) O teste cervical simples é a prova de rotina em gado de 
corte devido à sua boa sensibilidade
b) O teste da prega ano-caudal pode ser utilizado como 
prova de triagem, porém, exclusivamente em gado de leite
c)  O  teste  cervical  comparativo  é  a  prova  confirmatória 
para animais reagentes ao teste da prega ano-caudal ou 
ao teste cervical simples 
d) O teste cervical simples é a prova de rotina em gado de 
leite embora sua sensibilidade seja baixa
e) O teste da prega ano-caudal pode ser utilizado como 
prova de triagem e pode ser aplicado tanto em gado de 
leite e corte

19.  Os planos de combate à Tuberculose e à Brucelose 
envolvem ações de profilaxia sanitária que dependem da 
utilização de testes  para diagnóstico  indireto.  Entre elas 
destacam-se:

a) Detecção de rebanhos infectados mediante realização 
de testes periódicos
b) Saneamento de rebanhos infectados, com a realização 
de testes sistemáticos e sacrifício dos animais reagentes
c) Proteção de rebanhos não infectados, comprovando a 
condição sanitária  de  animais  que ingressam no plantel 
indene, por meio de testes de diagnóstico realizados na 
origem e durante a quarentena no destino
d) Comprovação da condição de rebanho ou de zona livre, 
mediante a realização de testes periódicos
e) Todas as alternativas estão corretas

20.  Em  relação  aos  sinais  clínicos  da  Febre  Aftosa, 
assinale a alternativa CORRETA:

a)  Em  ovinos  os  sinais  iniciais  observados  em  animais 
infectados  por  vírus  da  febre  aftosa  são:  febre,  anorexia, 
calafrios e redução da produção de leite durante 2 ou 3 dias
b)  A  maior  parte  das  populações  de  búfalos  africanos 
(Syncerus caffer) mantidos em liberdade tem altos índices 
de  infecção  com  vírus  de  febre  aftosa  e  alguns  animais 
podem  manter  a  infecção  por  períodos  de,  ao  menos,  5 
anos

c) As lesões são menos pronunciadas em bovinos e suínos
d) A agalactia é característica em ovinos, caprinos e bovinos 
leiteiros
e) Em suínos, depois de 24 horas de sua aparição, produz-
se  a  ruptura  das  vesículas,  deixando  erosões  nas 
superfícies  afetadas.  Também  podem  aparecer  vesículas 
nas glândulas mamárias

21. Em  casos  de  suspeita  de  Febre  Aftosa,  medidas  de 
vigilância  epidemiológica  devem ser  tomadas.  Podem ser 
consideradas  algumas  destas  medidas  as  alternativas 
listadas abaixo, EXCETO:

a) As propriedades relacionadas epidemiologicamente com a 
propriedade suspeita (procedência, destino), por entrada de 
pessoas, veículos ou qualquer outro meio, serão submetidas 
a uma interdição imediata e à inspeção pelo serviço oficial 
correspondente,  com  sua  vigilância  epidemiológica  pelo 
tempo que se determine.
b)  Durante  esse  período,  recomendar  que  o  manejo  dos 
grupos afetados seja feito por pessoal exclusivo.
c)  Caso  seja  um  estabelecimento  leiteiro,  avisar-se-á 
imediatamente à planta industrializadora, receptora do leite, 
para que se estabeleçam as medidas que evitem a difusão 
do vírus a outros pontos
d)  Toda  pessoa  que  colaborou  com  o  veterinário  oficial 
deverá cumprir com as medidas sanitárias como: lavagem e 
desinfecção,  troca  de  roupa,  proibição  de  visita  a  outros 
lugares  ou  propriedades  com animais  suscetíveis  à  febre 
aftosa  e  por  um  mínimo  30  dias  não  terá  contato  com 
espécies suscetíveis
e) Todas as alternativas estão corretas

22. É considerada Zona Tampão de Febre Aftosa a seguinte 
alternativa:

a) É aquele território que inclui  propriedades próximas da 
área infectada ou que é dependente epidemiologicamente 
dela,  onde  não  há  registro  de  presença  do  agente,  mas 
existe risco de infecção.
b)  É  a  zona que não tem presença do agente,  que está 
distante  da  área  infectada  e  que  não  é  dependente 
epidemiologicamente dessa área
c) É a superfície geográfica que requer uma ação sanitária 
para circunscrever a febre aftosa e evitar sua difusão
d) É uma zona que possui uma área variável de 5 a 10 km 
de raio, tendo como centro o estabelecimento afetado
e) É a propriedade com animais enfermos e seus contatos

23. Sobre o Abate Humanitário de Animais de Açougue de 
acordo com o MAPA, por  meio de Instrução Normativa, 
após ter aprovado o Regulamento Técnico de Métodos de 
Insensibilização, é CORRETO afirmar que:

a) No método elétrico não se permite molhar a região de 
fixação  dos  eletrodos  para  evitar  riscos  de  choque  do 
operador e manter as condições de higiene local
b)  O  método  mecânico  percussivo  penetrativo  emprega 
pistola  com  dardo  cativo,  devendo  ser  posicionada  de 



modo a assegurar que o dardo penetre no córtex cerebral, 
através da região frontal
c) Os  eletrodos,  no  método  elétrico,  devem  ser 
posicionados de modo a permitir  que a corrente elétrica 
caminhe  no  sentido  crânio-caudal  e  favorecendo  o 
decúbito lateral
d)  O  método  mecânico  percussivo  não  penetrativo  é 
recomendado  quando  a  sangria  não  é  necessária, 
facilitando o manejo e as condições higiênico-sanitárias
e)  O  método  da  exposição  à  atmosfera  controlada 
emprega  o  nitrogênio  ou  a  mistura  de  nitrogênio  e  ar 
atmosférico,  que  são  injetados  dentro  de  câmaras 
apropriadas para oferecer conforto ao animal

24.  A encefalopatia  espongiforme  bovina  (da  sigla  em 
inglês BSE), conhecida como “doença da vaca louca”,  é 
uma  doença  priônica  transmissível  que  determina 
degeneração  crônica  do  sistema  nervoso  central  de 
bovinos, assinale a alternativa que elucida principal forma 
de transmissão da BSE e suas implicações:

a) Transmissão vertical da mãe para os bezerros, fato este 
determinante na aceleração do processo de rastreamento 
nos bovinos.
b)  Vetores  biológicos,  como  carrapatos  e  mosquitos 
hematófagos,  ocasionando  o  aparecimento  de  sinais 
nervosos e dificuldade de locomoção algumas horas após 
o contato destes agentes com os bovinos.
c)  Alimentação dos  bovinos  com farinha de  carne/ossos 
contaminados, culminando com a proibição do sistema de 
confinamento na produção bovina.
d)  Vetores  biológicos,  como  carrapatos  e  mosquitos 
hematófagos, facilitando a transmissão em bovinos criados 
em sistema de confinamento
e) Alimentação dos bovinos com farinha de carne/ossos 
contaminados, havendo a proibição do uso destas farinhas 
na formulação de rações destinadas aos ruminantes

25.  Em  relação  aos  sinais  clínicos  da  Raiva  Bovina, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) Redução da sensibilidade
b) Hipoexcitabilidade
c) Tenesmo
d) Redução da Libido
e) Miose com reflexo pupilar

26.  O Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (APPCC) foi desenvolvido para garantir a produção 
de  alimentos  seguros  à  saúde  do  consumidor,  visando  a 
melhoria  da  qualidade  desses  alimentos  para  maior 
participação e competitividade das empresas no mercado. 
Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Para o APPCC entende-se por critério o requisito no qual 
é baseada a tomada de decisão ou julgamento
b) O risco corresponde à etapa do processo onde o perigo 
está ocorrendo e necessita tomada de decisão imediata

c) Toda a ação corretiva corresponde a procedimentos ou 
ações a serem tomadas quando se constata que um critério 
encontra-se fora dos limites estabelecidos
d) A análise de perigo consiste na identificação e avaliação 
de perigos potenciais, de natureza física, química e biológica 
que representam riscos à saúde do consumidor
e) Todas as alternativas estão incorretas

27.  De acordo  com o  Regulamento  Técnico  da  Inspeção 
Tecnológica  e  Higiênico-Sanitária  de  Carne  de  Aves 
(Portaria Nº210 de 10/10/1998), pode ser afirmar, quanto à 
escaldagem e depenagem das aves, EXCETO:

a)  O  ambiente  deverá  ser  pouco  ventilado  para  evitar 
contaminações por microrganismos presentes no ar
b)  A escaldagem deverá,  obrigatoriamente,  ser  executada 
logo após o término da sangria
c)  Quando  a  escaldagem  for  executada  em  tanque,  o 
mesmo  deverá  ser  construído  de  material  inoxidável, 
proibindo-se  o  uso  de  qualquer  outro  material 
impermeabilizante nas suas superfícies internas
d) A depenagem deverá ser mecanizada, executada com as 
aves  suspensas  pelos  pés  e  processadas  logo  após  a 
escaldagem, sendo proibido o seu retardamento
e)  Deverá  ser  previsto  equipamento  adequado  e/ou  área 
destinada à escaldagem de pés e cabeças e a retirada da 
cutícula dos pés, quando se destinarem a fins comestíveis

28. Há diversos desígnios de estabelecimentos de carnes e 
derivados.  De acordo com as definições  preconizadas no 
RIISPOA,  sobre  estes  estabelecimentos,  assinale  a 
alternativa CORRETA:

a)  Entende-se por  "matadouro",  o  estabelecimento dotado 
de instalações completas e equipamento adequado para o 
abate, manipulação, elaboração, preparo e conservação das 
espécies  de  açougue  sob  variadas  formas,  com 
aproveitamento completo, racional e perfeito de subprodutos 
não comestíveis; possuirá instalações de frio industrial.
b)  Entende-se  por  "matadouro  -  frigorífico"  o 
estabelecimento  dotado de instalações  adequadas para  a 
matança de quaisquer das espécies de açougue, visando o 
fornecimento  de  carne  em  natureza  ao  comércio  interno, 
com  ou  sem  dependência  para  industrialização;  disporá 
obrigatoriamente  de  instalações  e  aparelhagem  para  o 
aproveitamento completo e perfeito  de todas as matérias-
primas e preparo de subprodutos não comestíveis.

c)  Entende-se  por  "charqueadas"  o  estabelecimento 
destinado  ao  recebimento,  guarda,  conservação, 
acondicionamento  e  distribuição  de  carnes  frescas  ou 
frigorificadas das diversas espécies de açougue e outros 
produtos animais
d)  Entende-se  por  "fábrica  de  produtos  gordurosos"  o 
estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos 
de  animais  além  de  preparo  de  gorduras  de  várias 
procedências para o preparo exclusivo  de  produtos não 
utilizados na alimentação humana.
e)  Entende-se  por  "fábrica  de  conservas"  o 
estabelecimento  que  industrializa  a  carne  de  variadas 
espécies  de  açougue,  com  ou  sem  sala  de  matança 



anexa, em qualquer dos casos seja dotado, de instalações 
de frio industrial e aparelhagem adequada para o preparo 
de subprodutos não comestíveis.

29.  Os  estabelecimentos  de  leite  e  derivados  são 
classificados  em  propriedades  rurais,  postos  de  leite  e 
derivados  e  estabelecimentos  industriais.  É  considerado 
um  posto  de  leite  e  derivados o  seguinte 
estabelecimento abaixo:

a) Fábricas de laticínios
b) Queijarias
c) Usinas de beneficiamento
d) Coágulos leiteiros
e) Granjas leiteiras

30.  Com referência à inspeção de pescados,  assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) A fadiga ocasionada pelo esforço que o pescado faz na 
tentativa  de  livrar-se  da  captura  provoca  consumo 
considerável  de  reservas  energéticas,  esgotando,  dessa 
forma, o glicogênio muscular, o que faz com que ocorram 
rapidamente o rigor mortis e a posterior deterioração
b) A textura do pescado, de firme e elástica, após a morte, 
passa  pelos  estágio  de  contração  (rigor  mortis),  de 
relaxamento  e,  em  estágio  avançado  de 
decomposição,adquire consistência flácida e pastosa
c)  No  pescado  em  deterioração,  há  predominância  de 
odores desagradáveis (pútrido) e sabor ácido, amargo ou 
rançoso. 
d) As alterações de um pescado em deterioração são mais 
facilmente percebidas nas guelras e na região abdominal.
e)  A  presença  de  óxido  de  trimetilamina  presente  na 
musculatura dos pescados marinhos inibe o crescimento 
de  bactérias,  aumentando  o  período  de  prateleira  do 
produto

31.  Com  relação  à  inspeção  e  tecnologia  de  carnes  e 
derivados no Brasil, julgue os itens que se seguem.

I  -  Doenças  que  acometem  o  sistema  nervoso  são 
facilmente  detectáveis  por  ocasião  da  inspeção  post-
mortem.  

II - A inspeção  ante-mortem deve ser realizada por médico 
veterinário na recepção de animais em abatedouro-frigorífico 

III - A inspeção post-mortem deve ser efetuada em todas as 
carcaças e vísceras e tem como objetivo retirar da linha de 
produção os casos anormais e conduzi-los ao departamento 
de inspeção final,  para julgamento e indicação do destino 
adequado   

IV  -  Não  é  permitido  o  abate  de  aves  submetidas  a 
tratamento  com  medicamentos  quando  não  tenha  sido 
obedecido  o  prazo  recomendado  entre  a  suspensão  da 
aplicação e a data de abate  

V  -  Na  inspeção  de  carnes,  ocasionalmente  a  inspeção 
ante-mortem pode  ser  dispensada  devido  à  pouca 
informação  que  oferece  ao  médico  veterinário,  quando 
comparada à inspeção post-mortem  

Assinale  a  alternativa  que  corresponde  a  sequência 
CORRETA:

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

32.  No abate de bovinos e suínos no decorrer da inspeção 
ante-mortem,  os  animais  impossibilitados  de  locomoção 
devem ser submetidos à matança de emergência:

a) Mediata
b) Imediata
c)  No  término  do  abate,  ou  a  qualquer  momento,com  a 
suspensão temporária do abate normal
d) Imediata, antecedendo o início do abate, ou a qualquer 
momento, com a suspensão temporária do abate normal
e) Em separado

33.  Na ocorrência de lesões de cisticercose, em uma linha 
de inspeção, deve ser seguida a seguinte orientação:

a) Examinar o conjunto cabeça-língua, coração e músculos 
de grande movimentação
b) Avisar as demais linhas de inspeção, examinar o conjunto 
cabeça-língua, coração, músculos de grande movimentação 
e desviar carcaça e órgãos para o exame final
c)  Não  necessita  avisar  às  demais  linhas  de  inspeção, 
examinar  o  conjunto  cabeça-língua,coração,  músculos  e 
desviar carcaça e órgãos para o exame final
d) Avisar as demais linhas de inspeção, desviar carcaça e 
órgãos para inspeção final e re-examiná-los
e) Avisar as demais linhas de inspeção, examinar o conjunto 
cabeça-língua,  coração  e  músculos  de  grande 
movimentação

34. Foi detectado na inspeção post-mortem de aves, lesão 
nos sacos aéreos cervicais, axilares, torácicos anteriores e 
abdominais.  Assinale,  respectivamente,  julgamento/ 
destino, a alternativa CORRETA:

 a) Elaboração de cortes/aproveitamento condicional
 b) Não apreensão/liberação para consumo in natura
 c) Liberação para consumo in natura/não apreensão
 d) Rejeição total/graxaria
 e) Aproveitamento condicional/elaboração de cortes

35.  Segundo  o  Código  de  Ética  Médica  Veterinária, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a)  É  vedada  a  prestação  de  serviços  gratuitos  ou  por 
preços flagrantemente abaixo dos usuais na região, exceto 
por motivos personalíssimos



b)  É  contra  a  ética  criticar,  sem  solicitação  das  partes 
interessadas, animal que esteja à venda
c)  Vincular-se  às  entidades  locais,  participar  das  suas 
reuniões e defender a profissão através das mesmas são 
deveres fundamentais do médico veterinário
d)  Como  empregado  da  empresa  privada,  o  médico 
veterinário  deve  manter  incólume  a  sua  independência 
profissional,  recusando-se  cumprir  obrigações  que 
contrariem a ética e, no caso de insistência, apresentando 
relatório dos fatos ao CRMV de sua jurisdição
e) É permitido ao médico veterinário fornecer atestados de 
excelência  de  remédios,  alimentos  e  outros  produtos, 
ainda que sem comprovação científica

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião  que  leva  o  mesmo  nome  deste  Município. 
Esta Microrregião é formada por .......... Municípios, sendo 
que, dentre os Municípios que a formam, é o Município 
de ........ aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente, 
na alternativa:

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul, chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte. Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa

d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 5%, que as receitas orçamentárias realizadas.
b)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 2%, que as receitas orçamentárias realizadas.
c)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d) As despesas orçamentárias empenhadas são, em termos 
muito próximos, iguais às receitas orçamentárias realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 

silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................
As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes, assinale aquele que, em termos econômicos, tem 
maior relevância para economia local (de Presidente Dutra)

a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




