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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente de cor azul ou
preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer
material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do
candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no

Boa prova!

VETERINÁRIO

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva da prova discursiva.

Cronograma de Execução desse Concurso.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões e 1 (uma) prova discursiva.

Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A descrença banal na loucura alheia
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O ano de 1968 tornou-se um marco para a definição de uma nova era no campo dos costumes.
Depois de maio, a revolução sexual, a horizontalização da autoridade, a docilização do poder e a
feminilização da cultura, que antes ocupavam um lugar periférico, tornam-se gradualmente a
nossa nova forma de vida. Mas esta nova norma do desejo continha uma tese que foi sendo
gradualmente esquecida ou integrada, ou seja, de que a loucura teria de ser escutada, porque
ela tinha algo a dizer. Naquele momento a loucura era uma espécie de estilo de vida, meio beat-
nick, meio rock; meio alternativo, meio marginal. A loucura tinha uma face antropológica com
um pé na Índia e outro nos habitantes de outros planetas. Feita de estados alterados de
consciência, ela falava poeticamente, na voz dos excluídos, dos malditos e dos apocalípticos.

Em menos de 50 anos a loucura tornou-se novamente a psicose, a depressão, o pânico e as
drogadições. Ela normalizou-se a tal ponto que uma vida sem loucura, no trabalho ou na política,
no trânsito ou no amor, tornou-se uma vida sem sal. Com isso nossa cobiça pela adequação
começou a crescer. Destituída de sua utopia e de sua potência transformativa, a loucura foi
reduzida a loucura alheia, a uma diferença intolerável no modo de pensar. Lacan se perguntava
por que um neurótico obsessivo não consegue ter nenhuma intuição de sua própria loucura
quando encontrava outro neurótico obsessivo. Talvez isso exprima uma lei mais geral de que faz
parte da loucura que ela não consiga se reconhecer fora de si mesma. Nossa paixão mais inútil
pela identidade exclui do cálculo cotidiano que a loucura existe. Tornamo-nos tão obcecados pela
lei que acreditamos que todos se relacionam com ela exatamente como nós.

Em meio __ este tempo de organização de minorias em torno de modalidades de sofrimento
e segregação, do feminino __ negritude, da diversidade cultural __ respeito pelos animais
considerando __ iniquidade na distribuição de bens simbólicos e materiais da diversidade étnica
__ diversidade, é uma pena que a loucura tenha tão pouca expressão política entre __ minorias.
Isso mostra a indignidade normalopática a que se reduziu nossa situação. Não falo apenas do
preconceito contra a doença mental, que permanece quase intocada em nossas pautas de
reocupação do espaço público, em nosso debate ético e em nossas políticas de educação. É que
parece ser próprio da loucura que ela seja antes de tudo do outro, como desqualificativo, e depois
de tudo algo que não tem existência própria. O dito comum do preconceito na matéria afirma em
coro: “É só falta de educação, ‘chilique’ que não rasga dinheiro. Folgados que adoram ‘se fazer
de vítima’. Fraqueza moral de quem não tem fé ou força de vontade. Gente que quer chamar
atenção.” Normais são apenas as limitações e obrigações “irracionais” que nós mesmos nos
concedemos e nos impomos. Essa é a única loucura que tem direito à proteção e ao abrigo.

Aqueles que já atenderam pessoas com um sintoma como a cleptomania podem dizer como
nossa cultura policial simplesmente descredita da existência desta forma de loucura. O mesmo
para os pais de tantas anoréxicas, psicóticos e autistas. Idem para o pânico verdadeiro, para a
depressão consolidada, para os delirantes alucinados, para os acumuladores, maníacos por
compras ou sexo. O que dizer então das pequenas loucuras como não urinar em banheiros
públicos, não falar com estranhos, não se permitir usar certas roupas. No quadro geral todas as
loucuras se equivalem, mas isso não deveria nos eximir de reconhecer sua existência. Quando se
trata de loucura, o único universal é que somos todos exceções.

(Fonte: Texto adaptado – Revista Mente & Cérebro – setembro/2015)

QUESTÃO 01 – Considerando o uso adequado
de artigos, preposições e crase, assinale a
alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas existentes entre as
linhas 20 a 23.

A) a – a – a – a – à – a
B) a – à – a – a – a – as
C) a – à – ao – a – à – as
D) à – a – ao – à – à – às
E) à – à – o – à – a – às
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QUESTÃO 02 – Analise as afirmações que são
feitas em relação às diferentes ocorrências de
‘que’ e sua classificação morfológica.

I. A ocorrência da linha 03 é um advérbio.
II. Na linha 18, é um pronome relativo.

III. Na linha 33, é um pronome relativo.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas que
seguem sobre questões fonéticas, assinalando
C, para as corretas, ou E, para as erradas.

(  ) Em ‘paixão’ (l.17) e em ‘exclui’ (l.18), as
letras em destaque representam o mesmo
fonema.

(  ) As letras destacadas nas palavras ‘quando’
(l.16) e ‘neurótico’ (l.16) representam
ditongos crescentes nasais.

(  ) ‘psicose’ (l.10) e ‘obsessivo’ (l.15)
apresentam, cada uma, um encontro
consonantal.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) C – C – E.
B) C – E – E.
C) C – E – C.
D) E – C – C.
E) E – E – C.

QUESTÃO 04 – Analise as afirmações feitas
sobre o processo de formação de palavras:

I. A palavra ‘desqualificativo’ (l.27) é formada
por parassíntese, através da adição dos
afixos des- e -ivo.

II. ‘cleptomania’ (l.33) é formada por
composição por justaposição.

III. Em ‘verdadeiro’ (l.35), há um processo de
derivação sufixal, com a adição do
afixo -eiro.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 05 – Analise as afirmações que são
feitas sobre a expressão ‘docilização do poder’
(l.02):

I. A expressão pode ser considerada uma
metonímia, pois consiste no uso de uma
palavra fora do seu contexto semântico
normal.

II. A palavra ‘docilização’ significa que o poder
tornou-se algo dócil, fácil de conduzir,
guiar.

III. ‘docilização’ é uma derivação de ‘docilizar’,
mas esse verbo não existe em língua
portuguesa e foi inventada pelo autor do
texto.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 06 – Analise as propostas de
supressão de palavras do texto,
desconsiderando eventuais sinais de pontuação
e uso de letras maiúsculas.

I. A loucura (l.07).
II. novamente (l.10).

III. intolerável (l.14).

Quais provocam mudanças de sentido?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 07 – Para responder à questão,
considere a frase abaixo, retirada do texto, e as
assertivas que seguem.

“Quando se trata de loucura, o único universal é
que somos todos exceções.” (l.39-40).

I. O período é composto por duas orações.
II. ‘Quando se trata de loucura’ é classificada

como oração subordinada adverbial
temporal.

III. ‘que somos todos exceções’ classifica-se
como oração subordinada substantiva
objetiva direta.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes propostas
de alteração de palavras do texto:

I. ‘continha’ (l.04) por ‘possuía’.
II. ‘Destituída’ (l.13) por ‘privada’.

III. ‘atenderam’ (l.33) por ‘prestaram auxílio’.

Quais provocam necessidade de alterações
sintáticas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Caso ‘loucura’ (l.32) fosse
passada para o plural, quantas outras palavras
deveriam sofrer alteração a fim de manter a
correção do período?

A) Duas.
B) Três.
C) Quatro.
D) Cinco.
E) Seis.

QUESTÃO 10 – Analise as assertivas abaixo
sobre as ideias contidas no texto:

I. Quase 50 anos depois da revolução de
1968, a loucura passou a ser vista como um
modo de vida válido e seguido pela maior
parte da população.

II. Lacan questionava-se o motivo pelo qual as
pessoas ditas loucas não conseguiam
reconhecer a loucura nas outras pessoas.

III. De uma maneira geral, a única afirmação
que pode ser feita é a de que todos temos
algum nível de loucura.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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INFORMÁTICA

Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o mouse
está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, com maior
frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar
normal, entre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar
especial; (2) os botões do mouse estão devidamente configurados com a velocidade de
duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas
configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem na
resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente,
se necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões, existem palavras
que foram digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. Nesse caso, para resolver as
questões, desconsidere as aspas e atente somente para o texto propriamente dito; e (5)
para resolver as questões desta prova considere, apenas, os recursos disponibilizados para
os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, os
enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das
questões, se houver.

Para responder às questões 11 e 12, observe a Figura 1.

Figura 1: Utilização do Windows Explorer (Windows 8.1 Pro)

QUESTÃO 11 – O que deve ocorrer se for clicado no botão Inverter seleção?

A) Apenas a Pasta 1 será selecionada.
B) Apenas a Pasta 2 será selecionada.
C) Apenas a Pasta 1 e a Pasta 2 serão selecionadas.
D) Nenhuma pasta será selecionada.
E) Todas as pastas serão selecionadas.

QUESTÃO 12 – O que deve ocorrer se a Pasta 1 for selecionada e, logo após, for clicado no botão
Copiar caminho?

A) O texto "C:\Teste\Pasta 1" será copiado para a Área de Transferência.
B) O texto "Teste/Pasta 1" será copiado para a Área de Trabalho.
C) O texto "Teste\Pasta 1" será copiado para a Área de Trabalho.
D) O texto "Pasta 1" será copiado para a Área de Transferência.
E) O texto "Pasta 1" será copiado para o Bloco de Notas.
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Para responder às questões 13 e 14, observe a Figura 2.

Figura 2: Utilização do Microsoft Excel 2013

QUESTÃO 13 – Caso a fórmula =MAIOR(A1:D3;1)+MENOR(B1:D2;1) seja colocada em B4, o
resultado mostrado será:

A) 10
B) 13
C) 14
D) 16
E) 19

QUESTÃO 14 – Caso a fórmula
=SOMA(A1:D3)-MÉDIA(A2:D2) seja
colocada em C4, o resultado o mostrado será:

A) 41
B) 44
C) 46
D) 49
E) 52

QUESTÃO 15 – Para que serve o atalho
Ctrl+Shift+Del no Google Chrome 46?

A) Esconder a barra de tarefas.
B) Esconder a barra de menus.
C) Excluir a página inicial.
D) Excluir usuários.
E) Limpar dados de navegação.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16 – Cristóvão, um rapaz de 19
anos, estuda com dedicação para obter
aprovação em um concurso e tornar-se
servidor público na administração direta, ou na
autárquica ou na fundacional. Planeja, após
conquistar seu emprego público, candidatar-se
a vereador, e, posteriormente, prefeito e
governador. Ele deve estar ciente de que,
tendo êxito em seus planos e alcançando o
mandato eletivo, aplicar-se-ão as disposições
constantes no Art. 38 da Constituição Federal.
Diante do exposto, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) Tratando-se de mandato eletivo federal,
estadual ou distrital, manterá,
concomitantemente, as atividades de seu
cargo, emprego ou função.

B) Investido no mandato de Prefeito, será
afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.

C) Investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo, e, não havendo
compatibilidade, será aplicada a norma do
inciso II desse Art. 38.

D) Em qualquer caso que exija o afastamento
para o exercício de mandato eletivo, seu
tempo de serviço será contado para todos os
efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.

E) Para efeito de benefício previdenciário, no
caso de afastamento, os valores serão
determinados como se no exercício
estivesse.

QUESTÃO 17 – Tomando por base as
disposições constantes na Lei nº 5.517/1968,
analise as seguintes situações hipotéticas e
assinale a alternativa correta.

 Clarice é presidente no CRMV/BA.
 Marcos é vice-presidente no CRMV/RJ.
 Luísa é secretária-geral no CRMV/MA.
 Carolina é tesoureira no CRMV/BH.
 Luciano e Cátia fazem parte do conselho no

CRMV/MS.

A) Em um ano, sem licença prévia do Conselho,
Cátia faltou a 4 (quatro) reuniões do
Conselho e, por isso, perderá
automaticamente o mandato.

B) Clarice possui responsabilidade
administrativa, inclusive quanto à prestação
de contas perante o órgão federal
competente.

C) Cátia poderá assumir uma vaga no Conselho
do CFMV enquanto exerce suas atividades
no cargo atual.

D) Clarice e Luísa são responsáveis pela
prestação de contas de seus CRMVs, mas
perderão seus mandatos por terem faltado
em cinco reuniões do Conselho.

E) Luciano pode ser membro do Conselho
Federal, sem desligar-se do cargo atual.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Resolução
nº 587/1992, a inscrição na Dívida referente à
__________ será feita após o respectivo
__________; e, a decorrente de __________,
uma vez transitada em julgado a decisão
condenatória administrativa.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) anuidade – vencimento – multa
B) mensalidade – ano – anuidade
C) taxa de adesão – vencimento – anuidade
D) multa – mês – penalidade
E) anuidade – ano – penalidade
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QUESTÃO 19 – Quanto às penalidades,
analise as afirmações abaixo à luz do Decreto
nº 64.704/1969, assinalando V, se verdadeiras,
ou F, se falsas.

(  ) Cabe ao CRMV o poder de disciplinar
penalidades a Médicos Veterinários.

(  ) Trata-se de pena disciplinar a suspensão
do exercício profissional, ad referendum do
CFMV.

(  ) O Médico Veterinário inscrito no CRMV/GO
que infringir o Regulamento e o Código de
Ética profissional sofrerá penalidade
aplicada pelo conselho ao qual pertence.

(  ) Advertência e censura, ambas
confidenciais, são penas disciplinares
aplicáveis pelos Conselhos de Medicina
Veterinária.

(  ) Denúncias contra membros dos Conselhos
poderão ser recebidas com ou sem
acompanhamento de elementos
comprobatórios do alegado.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – F – F.
B) V – F – F – V – V.
C) V – V – F – F – F.
D) F – F – V – V – F.
E) F – F – F – V – V.

QUESTÃO 20 – Dentre as disposições
constantes no Regimento Interno Padrão (RIP)
dos Conselhos Regionais de Medicina
Veterinária-CRMVs, está o item que trata sobre
os Conselheiros. Sobre esse grupo, é
INCORRETO afirmar que:

A) Possui competência para discutir e votar
matéria em pauta.

B) Caso um membro não possa comparecer à
Sessão, este deve comunicar ao Presidente
com antecedência mínima de 48 horas antes
de sua realização.

C) Tem autonomia para dispensar licitação,
respeitadas as disposições legais vigentes.

D) O Conselheiro poderá requisitar dilatação de
prazo de licença, mediante justificativa com
provas de persistência dos motivos que
originaram seu afastamento.

E) O Conselheiro suplente que estiver
substituindo um Conselheiro efetivo em uma
Sessão poderá discutir as matérias postas e
participar da votação.

QUESTÃO 21 – A Resolução nº 592/1992
enquadra as Entidades obrigadas a registro na
Autarquia CFMV-CRMVs, quais sejam:

I. Fábrica de rações para animais.
II. Entrepostos de mel, cera, ovos e demais

produtos de origem animal.
III. Firmas especializadas, que se dediquem à

captura ou comercialização de peixes
ornamentais.

IV. Firmas ou entidades que se dediquem à
sericicultura.

V. Firmas ou entidades que realizem
diagnósticos radiológicos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas I, IV e V.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 22 – O proprietário de um
estabelecimento de comércio de rações
delegou ao funcionário Flávio a
responsabilidade de providenciar a
documentação necessária ao cumprimento das
exigências constantes na Resolução
nº 672/2000, mas Flávio não atendeu à ordem
recebida. A loja recebeu visita do Fiscal do
CRMV, que constatou irregularidades e lavrou o
Auto de Infração. Enumere, de 1 a 5, o passo a
passo seguinte à lavratura do documento.

(  ) Inscrição do débito na dívida ativa e
ajuizamento da execução fiscal.

(  ) Envio do Auto de Multa e boleto.
(  ) Prazo de 30 dias para apresentar defesa

administrativa ou regularizar situação
junto ao CRMV.

(  ) Lavratura do Auto de Multa.
(  ) Recurso contra Auto de Multa.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
B) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.
C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4.
D) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.
E) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.
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QUESTÃO 23 – Conforme disposto na
Resolução nº 683/2001, a Anotação de
Responsabilidade Técnica deverá ser suspensa
a qualquer tempo, quando:

I. Não se verificar as condições necessárias
para o desenvolvimento das atividades
pertinentes.

II. Constatar-se a inadimplência no
pagamento de multa por infração.

III. Verificar-se a inexatidão de qualquer dado
nela constante.

IV. Verificar-se a incompatibilidade entre as
atividades desenvolvidas e as respectivas
anotações de responsabilidade técnica.

Quais estão corretos?

A) Apenas I e IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24 – De acordo com a Resolução
nº 875/2007, que aprova o Código de Processo
Ético-Profissional no âmbito do Sistema
CFMV/CRMVs, são casos em que ocorre
nulidade, dentre outros:

I. Impedimento ou suspeição do Conselheiro
Instrutor ou Relator.

II. Ilegitimidade de parte.
III. Falta de nomeação de defensor dativo.
IV. Prática de atos por Comissões ou

Conselheiros devidamente autorizada
neste Código.

Quais estão INCORRETOS?

A) Apenas I.
B) Apenas IV.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25 – Conforme estabelecido na
Resolução CFMV nº 1.041/2013, que dispõe
sobre a inscrição, registro, cancelamento e
movimentação de pessoas física e jurídica, no
âmbito da Autarquia, e dá outras providências,
para o exercício de atividade profissional na
jurisdição de outro Conselho por prazo superior
a 90 (noventa) dias, ou caracterizada a
periodicidade de sua atuação, deverá o
profissional requerer:

A) Inscrição secundária no Conselho onde está
atualmente inscrito, informando o novo
Conselho onde exercerá as suas atividades
profissionais, apresentando no ato a sua
cédula de identidade profissional para
expedição da cédula de identidade secundária,
pagando: taxa de expedição de cédula de
identidade profissional e anuidade (no
momento do requerimento) correspondente a
1/3 do valor da anuidade atual.

B) Inscrição no Conselho onde exercerá as suas
atividades profissionais, apresentando no ato
a sua cédula de identidade civil, pagando:
taxa de expedição de cédula de identidade
profissional e anuidade no momento do
requerimento, correspondente aos meses da
data do requerimento até o final do ano.

C) Nova inscrição no Conselho onde exercerá as
suas atividades profissionais (cancelando
automaticamente a inscrição anterior),
apresentando no ato a sua cédula de
identidade profissional para expedição da
nova cédula de identidade, pagando: taxa de
inscrição, taxa de expedição de cédula de
identidade profissional e anuidade no
momento do requerimento, calculada com
base nos meses restantes para o próximo
ano.

D) Substituição de sua inscrição atual para outra
no Conselho onde exercerá as suas atividades
profissionais, apresentando no ato a sua
cédula de identidade profissional para
expedição da cédula de identidade secundária,
pagando: taxa de inscrição, taxa de expedição
de cédula de identidade profissional e
anuidade no momento do requerimento,
correspondente a 50% (cinquenta por cento)
da anuidade.

E) Inscrição secundária no Conselho onde
exercerá as suas atividades profissionais,
apresentando no ato a sua cédula de
identidade profissional para expedição da
cédula de identidade secundária, pagando:
taxa de inscrição, taxa de expedição de cédula
de identidade profissional e anuidade no
momento do requerimento, correspondente a
50% (cinquenta por cento) da anuidade.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 26 – Qual a quantidade de placas de
identificação de veículos que podem ser
formadas com exatamente dois caracteres
seguidos de dois algarismos, sendo que
podemos usar as 26 letras do alfabeto em
formato maiúsculo ou minúsculo e os algarismos
1, 2, 3, 4 e 5?

A) 3.380.
B) 8.450.
C) 6.760.
D) 33.800.
E) 67.600.

QUESTÃO 27 – A negação da sentença: Pedro
tem carteira de habilitação classe B ou C, é
logicamente equivalente a:

A) Pedro não tem carteira de habilitação classe
B ou C.

B) Pedro não tem carteira de habilitação classe
B, mas tem carteira de habilitação classe C.

C) Pedro tem carteira de habilitação classe B,
mas não tem carteira de habilitação classe C.

D) Pedro não tem carteira de habilitação classe
B e C.

E) Pedro tem carteira de habilitação classe B ou
C.

QUESTÃO 28 – O volume de um cilindro reto
inscrito em um cubo de volume igual a 200 cm3

é:

A) 40 cm3.
B) 50 cm3.
C) 100 cm3.
D) 200 cm3.
E) 400 cm3.

QUESTÃO 29 – Na turma de instrutor de
trânsito, existem 20 indivíduos do sexo
masculino e 10 indivíduos do sexo feminino.
Sabendo que 5 dos alunos do sexo masculino e
4 dos alunos do sexo feminino possuem carteira
de habilitação há mais de 15 anos, a
probabilidade de escolhermos, aleatoriamente,
na turma, um aluno que tenha a carteira de
habilitação há mais de 15 anos é de:

A) 40%.
B) 25%.
C) 30%.
D) 35%.
E) 90%.

QUESTÃO 30 – A negação da sentença
categórica Alguns brasileiros são motoristas
é equivalente a:

A) Todos os brasileiros são motoristas.
B) Todos os brasileiros não são motoristas.
C) Alguns brasileiros não são motoristas.
D) Nenhum brasileiro não é motorista.
E) Existe pelo menos um brasileiro que não é

motorista.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – De acordo com o Anexo da
Instrução Normativa (IN) nº 50/2013 do MAPA,
sobre algumas doenças que requerem
notificação mensal de qualquer caso
confirmado no Brasil, analise as assertivas
abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se
falsas.

(  ) Toxoplasmose em múltiplas espécies.
(  ) Língua Azul.
(  ) Tuberculose aviária.
(  ) Sarna ovina.
(  ) Mormo em equídeos.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – F – F.
B) V – V – F – F – V.
C) V – F – V – V – F.
D) F – F – V – V – F.
E) F – V – F – F – V.

QUESTÃO 32 – Ainda em relação à IN citada
na questão anterior, a suspeita ou ocorrência
de qualquer doença listada no Anexo dessa
Instrução Normativa, quando ocorrer pela
primeira vez ou reaparecer no País, zona ou
compartimento declarado oficialmente livre,
deve ser notificada imediatamente, no prazo
máximo de __________________ de seu
conhecimento.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do texto acima.

A) 24 (vinte e quatro) horas
B) 72 (setenta e duas) horas
C) 7 (sete) dias
D) 21 (vinte e um) dias
E) 30 (trinta) dias

QUESTÃO 33 – O Decreto nº 5.053/2004, no
Art. 4º do capítulo II, versa sobre o
licenciamento e o prazo de renovação da
licença de todo estabelecimento que fabrique,
manipule, fracione, envase, rotule, controle a
qualidade, comercie, armazene, distribua,
importe ou exporte produtos de uso veterinário
para si ou para terceiros junto ao MAPA. A
licença para funcionamento dos
estabelecimentos de que trata este artigo será
renovada _______________, devendo a firma
proprietária requerer a renovação até
________________ antes do seu vencimento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do texto acima.

A) a cada 2 (dois) anos – 6 (seis) meses
B) a cada 5 (cinco) anos – 1 (um) ano
C) a cada 5 (cinco) anos – 90 (noventa) dias
D) anualmente – 60 (sessenta) dias
E) anualmente – 30 (trinta) dias

QUESTÃO 34 – O Art. 18 do Decreto
nº 5.053/2004 trata da responsabilidade
técnica e define que o estabelecimento e
produto referidos nesse Regulamento, para
serem registrados, deverão possuir
responsável técnico com qualificação
comprovada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, legalmente
registrado no órgão de fiscalização do exercício
profissional respectivo. De acordo com esse
artigo, será exigida a responsabilidade técnica
exclusivamente exercida por Médico Veterinário
nos seguintes estabelecimentos:

I. Fabricante de produto biológico.
II. Fabricante, manipulador ou fracionador de

produto farmacêutico.
III. Fabricante de produto farmoquímico.
IV. Que apenas comercie ou distribua produto

acabado.
V. Que apenas realize o controle da qualidade

para terceiros.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e V.
D) Apenas I, II e III.
E) Apenas III, IV e V.
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QUESTÃO 35 – A Lei Federal nº 7.889/1989
dispõe sobre a:

A) Alteração da lista de doenças passíveis da
aplicação de medidas de defesa sanitária
animal.

B) Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos
de Origem Animal, e dá outras providências.

C) Aprovação do Regulamento de Fiscalização
de Produtos de Uso Veterinário e dos
estabelecimentos que os fabriquem e/ou
comerciem, e dá outras providências.

D) Responsabilidade técnica do Médico
Veterinário no Programa Nacional de
Controle e Erradicação da Tuberculose e
Brucelose Animal.

E) Habilitação do Médico Veterinário para
exercer atividades no Programa Nacional de
Sanidade Suídea.

QUESTÃO 36 – No Manual Técnico do MAPA
(2009) – Controle de Raiva dos Herbívoros, no
item sobre o Controle e Comercialização das
Vacinas Antirrábicas (item 9 do Capítulo I), são
citadas algumas características desde a
produção das vacinas até sua comercialização.
Analise as seguintes assertivas sobre o
assunto:

I. No Brasil, todas as vacinas antirrábicas
para herbívoros são produzidas em cultivo
celular ou em camundongos com 24h de
vida.

II. No Brasil, todas as vacinas antirrábicas
para herbívoros são produzidas em cultivo
celular.

III. Desde a produção até sua aplicação, a
vacina antirrábica deverá ser mantida
entre 2°C e 8°C.

IV. A vacina antirrábica poderá ser congelada
no máximo por 7 (sete) dias.

V. Nos estabelecimentos comerciais, os
imunobiológicos deverão ser mantidos em
refrigeradores de uso exclusivo para tal.

Quais estão corretas?

A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I, IV e V.
C) Apenas II, III e IV.
D) Apenas II, III e V.
E) Apenas III, IV e V.

QUESTÃO 37 – Conforme o Art. 8º da
Resolução nº 1.069/2014 do CFMV, o
responsável técnico deve, entre outras
atribuições:

I. Permitir apenas a doação de fêmeas
gestantes e de animais que tenham sido
submetidos a procedimentos proibidos pelo
CFMV.

II. Oferecer informações sobre hábitos,
fatores estressantes, espaços de recintos,
formas de ambientação e demais cuidados
específicos sobre a espécie em questão.

III. Orientar o estabelecimento quanto à
necessidade de formalização de termo de
contrato de compra e venda ou doação e
de vacinações obrigatórias.

IV. Assegurar que animais com alteração
comportamental decorrente de estresse
sejam retirados de exposição e submetidos
aos cuidados do Médico Veterinário, até
que retorne ao estado de normalidade.

V. Disponibilizar a carteira de imunização
emitida por Médico Veterinário, conforme
Art. 4º da Resolução CFMV nº 844/2006, ou
outra que altere ou substitua, com
detalhes de datas e prazos.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I, II e V.
B) Apenas I, III e IV.
C) Apenas II, III e IV.
D) Apenas II, IV e V.
E) Apenas III, IV e V.
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QUESTÃO 38 – As vacinas B19 e RB 51 contra
a brucelose bovina são indicadas pelo
Programa Nacional de Controle e Erradicação
da Brucelose e Tuberculose Animal do MAPA. A
vacina B19 é uma amostra lisa,
________________, ______________,
enquanto a amostra RB 51 é uma amostra
rugosa, ____________ e
___________________.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) indutora de anticorpos – obrigatória nas
fêmeas entre 3 e 8 meses – não indutora de
anticorpos – aplicada estrategicamente nas
fêmeas adultas

B) não indutora de anticorpos – obrigatória nas
fêmeas entre 3 e 12 meses – indutora de
anticorpos – devendo ser aplicada em todos
os bovinos

C) indutora de anticorpos – empregada
estrategicamente nas fêmeas entre 3 e 8
meses – indutora de anticorpos – aplicada
estrategicamente nas fêmeas adultas

D) não indutora de anticorpos – obrigatória nas
fêmeas antes do parto – indutora de
anticorpos – aplicada estrategicamente nas
fêmeas adultas

E) indutora de anticorpos – aplicada
estrategicamente nas fêmeas adultas – não
indutora de anticorpos – obrigatória nas
fêmeas entre 3 e 8 meses

QUESTÃO 39 – Segundo o Art. 4º do capítulo
II da Resolução nº 1.015/2012 do CFMV, as
clínicas veterinárias:

I. Podem ou não ter cirurgias e internações,
desde que sob a responsabilidade técnica e
presença de Médico Veterinário.

II. A opção de internação em período diurno
ou integral e de atendimento cirúrgico
deverá ser expressamente declarada por
ocasião de seu registro no Sistema
CFMV/CRMVs.

III. No caso de haver internações, é
obrigatório tanto o funcionamento como o
atendimento ao público por 24 horas, e um
profissional Médico Veterinário em período
integral.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – De acordo com o Art. 6º da
Resolução nº 1.071/2014 do CFMV, qual o
período mínimo que os serviços veterinários
devem manter, sob sua guarda, os prontuários
dos pacientes?

A) 1 (um) ano.
B) 2 (dois) anos.
C) 3 (três) anos.
D) 5 (cinco) anos.
E) 10 (dez) anos.
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PROVA DISCURSIVA

Instruções: Elabore um texto dissertativo com extensão máxima de 30 linhas, de acordo com a
proposta abaixo.

O reconhecimento de métodos alternativos ao uso de animais em atividades de pesquisa no Brasil
está regulamentado pela Resolução Normativa (RN) CONCEA nº 17/2014. Com base nessa
Resolução, indique quais são esses métodos alternativos bem como o prazo limite para a
substituição obrigatória do método original pelo método alternativo.

Utilize este espaço para fazer seu rascunho

1

2

3

;
;

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



www.pciconcursos.com.br

365_Discursiva_2ª4_CE_V3_19/11/201509:26:18

Execução: Fundatec

MÉDICO VETERINÁRIO

26

27

28

29

30




