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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. É responsabilidade exclusiva do candidato à conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o
número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção e a marcação do gabarito
na sua Folha de Respostas. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal/chefe de sala, para
registro em ata.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta e se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho
desta página) para o qual você se candidatou.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 50 questões. Não serão consideradas reclamações posteriores ao
término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, das
quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preenchendo
totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta.
8. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais
de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não
esteja preenchido integralmente.
9. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído
em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
10. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
11. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro
recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do candidato.
12. A prova objetiva terá duração máxima de 3 horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do
cartão de respostas.
13. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e poderá levar o
caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término.
14. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
15. As saídas para banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas durante a realização das provas.
Não será permitida a permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega
do cartão respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a
utilização dos banheiros e bebedouros.
16. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas
fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
17. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.

Boa prova!
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Língua Portuguesa
Questão 01
Marque a alternativa que apresenta o melhor
sinônimo para a palavra em negrito na frase abaixo:

a)
b)
c)
d)
e)

Conclusão.
Causa.
Explicação.
Adição.
Comparação.
Questão 05

A ironia é uma arma inócua contra a burrice que é
invencível por não ser sensível. Mas é uma arma
que machuca muito a inteligência. E como machuca!
(Francis Iácona)
a)
b)
c)
d)
e)

Perigosa.
Agressiva.
Inofensiva.
Patética.
Sorrateira.

a)
b)
c)
d)
e)

As senhores caminhavam felizes.
Está correta a seguinte alternativa:

Questão 02
Na frase: "A mochila pesa uma
encontramos a figura denominada:

Faça uma análise morfossintática da seguinte frase:

tonelada",

Hipérbole.
Catacrese.
Onomatopeia.
Antonomásia.
Sinestesia.
Questão 03

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
pleonasmo vicioso.
a) Penso que outra alternativa seria votar em branco
ou nulo.
b) Eu gosto de histórias que tenham compromisso
com fatos reais.
c) A grande maioria preferiu ficar e esperar o
resultado.
d) Há um elo de ligação entre as ações dos
ambientalistas e das ONGs.
e) Para que as discussões avancem, é necessário
que haja um consenso geral.
Questão 04
No período: "Em seu aniversário de 15 anos, Luana
estava bela como as flores do campo.", a palavra
destacada expressa uma ideia de:

a) Análise morfológica: as - artigo definido; senhoras
- substantivo; caminhavam - verbo caminhar;
felizes - adjetivo.
Análise sintática: as senhoras - sujeito simples;
caminhavam felizes - predicado nominal; felizes predicativo do sujeito.
b) Análise morfológica: as - artigo definido; senhoras
- substantivo; caminhavam - verbo caminhar;
felizes - adjetivo.
Análise sintática: as senhoras - sujeito composto;
caminhavam felizes - predicado verbal; felizes predicativo do objeto.
c) Análise morfológica: as - artigo indefinido;
senhoras - substantivo; caminhavam - verbo
caminhar; felizes - adjetivo.
Análise sintática: as senhoras - sujeito simples;
caminhavam felizes - predicado verbal; felizes predicativo do objeto.
d) Análise morfológica: as - artigo definido; senhoras
- substantivo; caminhavam - verbo caminhar;
felizes - adjetivo.
Análise sintática: as senhoras - sujeito composto;
caminhavam felizes - predicado verbal; felizes predicativo do sujeito.
e) Análise morfológica: as - artigo indefinido;
senhoras - substantivo; caminhavam - verbo
caminhar; felizes - advérbio.
Análise sintática: as senhoras - sujeito simples;
caminhavam felizes - predicado nominal; felizes predicativo do objeto.
Questão 06
Considerando as interjeições abaixo, marque a
alternativa que apresenta o valor semântico correto.
1- Caramba! Você é uma pessoa incrível!
2- Eca! Não gostei dessa comida!
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a)
b)
c)
d)
e)

1 - espanto; 2 - aversão.
1 - espanto; 2 - admiração.
1 - admiração; 2 - espanto.
1 - alívio; 2 - aversão.
1 - admiração; 2 - aversão.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 07

Eu ___ visitarei em breve.
Eu falei que ___ vimos semana passada.
Assim, ___ obriguei a falar.
Professor, ___ ajude neste exercício!
Nunca ___ vi tão feliz.
Questão 11

Discutem muito lá?

Preencha as lacunas corretamente.

Na oração acima, o sujeito é:

O padre foi ___ sua paróquia e pôs-se ___ pregar
___ todos fieis que compareceram a missa.

a)
b)
c)
d)
e)

Simples.
Oculto.
Indeterminado.
Determinado.
Composto.
Questão 08

Qual frase abaixo está redigida de acordo com o
Novo Acordo Ortográfico?
a) Maria voltou das compras com 5 quilos de
lingüiça.
b) Ontem, a Assembleia Legislativa aprovou uma
nova legislação de trânsito.
c) O nosso microondas quebrou.
d) Meu cachorro já tomou a vacina anti-rábica.
e) Entre os principais sintomas da doença estão dor
de cabeça e enjôo.
Questão 09
Analise a frase abaixo:
É admirável a maneira loquaz com que discursa à
plateia.
Qual das palavras abaixo pode substituir a palavra
em negrito sem causar prejuízo semântico?
a)
b)
c)
d)
e)

maliciosa.
modesta.
eloquente.
bela.
prepotente.
Questão 10

Está correta a seguinte alternativa.
a)
b)
c)
d)
e)

à-à-a
a-a-a
à-à-à
à-a-a
à-a-à
Questão 12

Assinale a alternativa em que encontramos erro de
pontuação.
a)
b)
c)
d)

Abriu o site, procurou a informação, encontrou!
Ontem todos resolveram ficar.
Alegre, a menina reencontrou o pai.
Os pratos que estavam sobre a mesa estão
limpos.
e) Eles querem se divertir; a gente trabalhar.
Questão 13
Julgue corretamente o período abaixo quanto ao
emprego dos artigos.
O jornal publicou uma matéria informando toda a
população sobre os riscos do coronavírus.
a) artigo definido; artigo definido; artigo definido;
artigo definido.
b) artigo indefinido; artigo definido; artigo definido;
artigo indefinido.
c) artigo indefinido; artigo indefinido; artigo
indefinido; artigo definido.
d) artigo indefinido; artigo definido; artigo definido;
artigo definido.
e) artigo indefinido; artigo definido; artigo indefinido;
artigo definido.

O oblíquo O pode ser colocado antes do verbo nas
frases abaixo, EXCETO em:
MÉDICO VETERINÁRIO
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Questão 14
Imagine uma situação em que um pai responda
seguinte pergunta ao seu filho:
Pai, eu tenho que lavar a louça?
Assinale a alternativa INCORRETA considerando o
emprego do verbo.
a)
b)
c)
d)
e)

Se você lavar a louça, vai ganhar um presente.
Você precisa lavar a louça.
É importante que você lave a louça.
É sempre bom que você lava a louça.
Lavar a louça é preciso.
Questão 15

Assinale a alternativa em que a regência verbal está
INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

O objetivo do empresário era apenas lucrar.
Não havia mais candidatos na sala.
O assaltante agrediu-lhe violentamente.
Maria buscava uma vida mais tranquila no campo.

e) Tereza tinha comprado presentes para toda a
família.

Raciocínio Lógico/Matemática
Questão 16
Um terreno retangular, com área de 209m², será
cercado com uma tela, de altura fixa, que é vendida
por R$ 12,00 o metro. Qual o valor gasto para cercar
todo o perímetro deste terreno?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 720,00
R$ 48,00
R$ 60,00
R$ 2580,00
R$ 360,00
Questão 17

Uma confecção de roupas jeans fabrica calças e
bermudas. No balanço do ano de 2019 foi feito o
levantamento exposto nos gráficos abaixo.

Em uma análise detalhada ficou constatado que o
percentual de calças TAMANHO G vendidas neste
ano, em relação ao total de peças foi:
a)
b)
c)
d)
e)

75% do total de peças vendidas.
60% do total de peças vendidas.
95% do total de peças vendidas.
27% do total de peças vendidas.
45% do total de peças vendidas.
Questão 18

O professor Marcos propôs a seus alunos um
trabalho para que eles reforçassem seus
conhecimentos sobre sistema métrico decimal. Cada
um mediu a própria altura em decímetros e a
converteu em quilômetros. O resultado que Vitor
encontrou depois da conversão foi 0,00162 km.
Então, a altura de Vitor em decímetros é:
a)
b)
c)
d)
e)

162 dm.
0,0162 dm.
16,2 dm.
1620 dm.
0,162 dm.
Questão 19

Matilda aplicou R$10000,00 a uma taxa de juros
compostos de 20% ao ano e teve um rendimento de
R$7280,00. Por quanto tempo o dinheiro de Matilda
ficou aplicado?
(Faça log 1,728 = 0,237 e log 1,2 = 0,079)
a)
b)
c)
d)
e)

Cinco anos.
Dois anos.
Um ano.
Três anos.
Um ano e seis meses.
Questão 20

O número ___ ___ ___ tem na casa das unidades
um dígito que é o triplo do dígito da casa das
MÉDICO VETERINÁRIO
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centenas e a subtração entre os dois é exatamente o
dígito da casa das dezenas. Além disso, a soma dos
três é 18. Este número é:
a)
b)
c)
d)
e)

123
558
246
642
369
Questão 21

Fernanda foi com suas amigas em uma lanchonete
que trabalha com oito tipos de suco e doze tipos de
sanduiche. Qual o número de possibilidades que ela
tem para escolher um suco e um sanduiche?
a)
b)
c)
d)
e)

8 possibilidades.
16 possibilidades.
20 possibilidades.
96 possibilidades.
12 possibilidades.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 25
Uma empresa está ofertando uma vaga em um curso
para os funcionários do setor de logística. Acontece
que neste setor trabalham três mulheres e sete
homens e a escolha será por sorteio. Assim, qual a
probabilidade de ser sorteada uma mulher?
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

70%
40%
30%
10%
43%

Noções de Informática

Questão 22
Um número natural n = 5 é determinado pela
expressão (x + y)² / (x + y).(x - y). Sendo y = 8 o valor
de x será:

2,500 litros.
0,002 litros.
0,005 litros.
5000 litros.
2000 litros.

Questão 26
Identifique no texto abaixo as configurações de texto
usadas para formatar com exceção do trecho da
fonte de pesquisa.

X=4
X = 12
X=5
X = 20
X = 18
Questão 23

Dada a função quadrática f(x) = x² - 2x - 3, ao
calcularmos as coordenadas do vértice encontramos:

Identificadas as configurações responda a alternativa
CORRETA usada no texto:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Xv = - 1 e Yv = 3
Xv = 1 e Yv = - 3
Xv = 1 e Yv = - 4
Xv = 0 e Yv = 0
Xv = - 1 e Yv = 4
Questão 24

Gerson construiu em sua casa uma cisterna
subterrânea para armazenar água da chuva, de
formato cilíndrico, com base de 2m² e 2,5m de
profundidade. Qual o volume, em litros, da cisterna?
(Faça 1L = 0,001m³)
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Justificado, negrito e itálico.
Centralizado, negrito e sublinhado
Justificado, texto realçado e itálico.
Alinha à direita, negrito e itálico.
Alinhado à esquerda, negrito e subscrito.
Questão 27

Um dos comandos muitos usados pelos usuários de
Windows serve para eliminar direto o arquivo, sem
enviar para lixeira, é exatamente a(s) tecla(s):
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a)
b)
c)
d)
e)

Shift + PrtSc (Print Screen).
Shift + Delete (Del).
Shift + D.
Ctrl + Delete (Del).
Delete (Del).

ações estratégicas a serem implementadas.

Questão 28
Um usuário de computador que necessita criar um
documento no Word 2007 para empresa e precisa
colocar o nome e localização da empresa na parte
superior da página para que se repita em todas as
páginas do documento sem a necessidade de inserir
novamente a mesma informação em todas a
páginas, esse procedimento de inserir o texto deve
ser feito em qual local de uma das páginas na parte
superior:
a)
b)
c)
d)
e)

Cabeçalho.
Laterais.
No meio do texto.
Rodapé.
Na primeira linha do texto.

O Excel possui vários tipos de gráficos que podem
representar os dados de uma tabela, identifique o
tipo de gráfico usado na imagem acima e marque a
alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Radar.
Dispersão.
Colunas agrupadas.
Linhas.
Histograma.

Questão 29
Todo mundo sabe que para se navegar na internet
para computadores, é preciso de um browser
(navegador de internet).
Mas quando nos
navegadores de internet, geralmente sempre
consideramos as mesmas opções (em especial as
mais conhecidas) e não fazemos muitas pesquisas
para saber se há algo melhor para nossas
necessidades do dia a dia.
Dentre as alternativas abaixo podemos afirmar que
são navegadores de internet (browser), EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Microsoft Edge.
Outlook.
Comodo Dragon.
Chrome.
Opera.
Questão 30

O Microsoft Excel é um dos softwares mais usados
no mundo e que está presente na maioria das
empresas nos dias de hoje. Um dos principais
recursos visados pelos usuários no Excel é a criação
de gráficos, o que permite que todos os dados sejam
analisados de forma fácil e visual. Os gráficos
possibilitam extrair conclusões sobre processos,
produtos ou serviços que, antes, não eram visíveis
pela organização e que se tornam o insumo para
MÉDICO VETERINÁRIO

Conhecimentos Gerais
Questão 31
"As indústrias também possuem grande importância
para o município. Um exemplo é a empresa que
produz tecnologia na área de petróleo, que hoje tem
destaque nacional. Um dos seus principais produtos
é o chamado slockline, que são":
www.fundao.es.gov.br
a) Filtros para purificação de água contaminada.
b) Filtros de areia para despoluição das águas de
rios e lagos.
c) Filtros usados para desanilização de água do mar.
d) Filtros de areia para a contenção das impurezas
na retirada do petróleo.
e) Filtros de areia para uso doméstico.
Questão 32
A Lei Orgânica de uma cidade trata de vários
aspectos inerentes ao poder administrativo,
legislativo e a seus servidores. Entre as vedações
que esta lei impõe ao município de Fundão NÂO
está:
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a) Fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar.
b) Exigir ou aumentar tributo, sem lei que o
estabeleça.
c) Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a
remissão de dívidas, sem interesse público
justificado, sob pena de nulidade do ato
d) Criar distinções entre brasileiros ou preferências
entre si.
e) Recusar fé a documento público.
Questão 33
O Regime Jurídico Único do município de
Fundão/ES diz que é permitido ao servidor público
ausentar-se da repartição em que tenha exercido,
sem perda de seus vencimentos e vantagens,
mediante autorização expressa da autoridade
competente de cada Poder, para:
I. Participar de congressos e outros certames
culturais, técnicos, científicos ou desportivos;
II. Participar de eventos de interesse pessoal, desde
de justificados;
III. Cumprimento de missão de interesse do serviço;
IV. Frequentar cursos especializados que se
relacione com as atribuições do cargo efetivo de que
seja titular.
Entre as opções abaixo a correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

I, III e IV estão corretas.
I, II e III estão corretas.
I, II e IV estão corretas.
Somente I e II estão corretas.
Somente II e IV estão corretas.
Questão 34

O Art. 142 da Lei Orgânica de Fundão diz que
Município assegurará, nos termos da lei, condições
indispensáveis ao desenvolvimento, segurança e
estabilidade da família, bem como a assistência aos
__________, à __________, aos __________ e a
proteção à infância, à juventude e às pessoas
portadoras de deficiência.
As lacunas no texto se referem, respectivamente, a:
a) Adolescentes, jovens e idosos.

MÉDICO VETERINÁRIO

b)
c)
d)
e)

Estudantes, Viúvos (as) e idosos.
Idosos, maternidade e excepcionais.
Crianças, adolescentes e jovens.
Pessoas com deficiência, menores infratores e
idosos.
Questão 35

A preservação do meio ambiente tem se tornado
uma preocupação global. O mundo inteiro discute
ações em micro e em macro escalas para que
conceitos e hábitos voltados para a sustentabilidade
sejam difundidos e possam mobilizar população,
empresas e governantes entorno do objetivo de
evitar que nosso planeta entre em colapso. O Brasil
está entre os nove países que abrigam um dos
maiores biomas da terra e, por isso, nossas políticas
ambientais são alvo de preocupação por todo o
mundo. Este bioma é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Floresta Amazônica.
Restinga.
Mata Atlântica.
Manguezais.
Cerrado.
Questão 36

Uma proposta adicional à reforma da previdência
chamada de PEC Paralela, permitiu que estados e
municípios adotem integralmente as regras da união,
caso seja aprovado pelo legislativo local.
Recentemente a Assembleia Legislativa do Epírito
Santo aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC)
59/2019 que permiti a alteração do percentual de
contribuição previdenciária de servidores estaduais.
A alteração feita foi de:
a)
b)
c)
d)
e)

8% para 11%
11% para 14%
14% para 8%
7,5% para 8%
8% para 14%
Questão 37

O município de Fundão integra uma área de
estrutura urbana interligada em torno de Vitória,
capital do estado do Espírito Santo, da qual também
fazem parte as cidades de Serra, Vila Velha,
Cariacica, Guarapari e Viana. A esta aglomeração
damos no nome de:
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a)
b)
c)
d)
e)

dos Servidores Públicos de Fundão prevê que a
vacância deocorrerá de:

Perímetro urbano.
Região urbana.
União de cidades.
Região metropolitana.
Capitais adjacentes.
Questão 38

O verão sempre traz consigo as chuvas, que
associadas ao descuido das pessoas, ajudam a
aumentar a procriação de mosquistos e,
consequentemente, uma série de doenças por eles
transmitidas. Por mais que autoridades alertem e
sejam feitas campanhas de conscientização, o maior
desafio no combate ao mosquito ainda é eliminar os
criadouros, ou seja, o desleixo da população.
Algumas das doenças de maior ocorrência por meio
deste vetor são:

I. Exoneração; Demissão e Ascensão.
II. Aumento de vencimentos
III. Aposentadoria e Falecimento.
IV. Declaração de perda de cargo e Destituição de
cargo em comissão.
Julgue as afirmativas acima e assinale a alternativa
CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

I. Dengue.
II. Gripe.
III. Zika.
IV. Chicungunya.
Assinale a
afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

alternativa

Conhecimentos Específicos
Questão 41
que

corresponde

as

I, III e IV estão corretas.
I e II estão corretas.
Somente I está correta.
II, III e IV estão corretas.
Somente III e IV estão corretas.
Questão 39

Certamente, a maioria dos capixabas desconhecem
a existência de um espaço situado no centro de
Vitória, capital do Espírito Santo, que tem a proposta
de popularizar e desmistificando a físca, por ajudar a
compreender de forma divertida alguns fenômenos
científicos. Este espaço é conhecido como:
a)
b)
c)
d)
e)

Escola de assistência ao estudo da física.
Escola de aprendizagem científica.
Unidade de estudo de ciências.
Centro de interação de ciências e física.
Escola da Ciência-Física.
Questão 40

Quando um cargo público é desocupado, se torna
vago, diz-se que abriu vacância. O Regime Jurídico
MÉDICO VETERINÁRIO

I e II estão erradas.
Somente a IV está errada.
Somente a III está errada.
III e IV estão erradas.
Somente a II está errada.

Uma nova rickettisiose causada pela Rickettsia felis
foi recentemente descrita e casos autóctones já
foram identificados em Minas Gerais (17). Cães
gatos e gambás podem portar a infecção que em
humanos pode produzir quadros de sepse com
exantema purpúrico semelhantes à febre maculosa.
Como o tifo murino, tanto casos rurais como urbanos
podem ocorrer. A pulga do gato (Ctencephalides
felis) é o vetor potencialmente implicado.
(http://www.riscobiologico.org/pagina_basica.asp?id
_pagina=202)
(BIER,
Otto.
Microbiologia
e
Imunologia. Editora Melhoramentos. São Paulo. p.
1.085/8.)
Marque um exemplo de rickettisiose:
a)
b)
c)
d)
e)

Erisipela animal.
Listeriose.
Colibacilose.
Garrotilho.
Psitacose - Ornitose.
Questão 42

O Médico Veterinário se incorpora muito facilmente
ao grupo de profissionais de saúde por estar
habituado a proteger a população contra as
enfermidades coletivas. O tipo de formação recebida
pelo veterinário está em harmonia com o conceito de
saúde pública, que considera todos os fatores que
9
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determinam a saúde coletiva, sem limitar-se às
necessidades do indivíduo. O informe complementa
que em muitas escolas de veterinária, a medicina
preventiva - que se ocupa em combater as
enfermidades animais - forma uma parte tão
importante do programa quanto a patologia, a clínica
e a cirurgia veterinária.
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Grupo
consultivo sobre veterinaria de salud publica.
Geneva : WHO, 1957. 30p. - Informe Técnico n.111).
Marque o que NÃO se inclui entre as "Atividades de
Saúde Pública Veterinária":
a) Vigilância em laboratórios que preparam produtos
para o desenvolvimento e saúde dos animais.
b) A higiene dos alimentos e a formação dos
profissionais que trabalham com manuseio de
alimentos.
c) As zoonoses.
d) A escolha e preparação acadêmica dos
profissionais da área de saúde pública.
e) Orientação sobre os cuidados técnicos para
instalação e higienização de equipamentos e
utensílios usados nos trabalhos de locais de abate
de animais (abatedouros).
Questão 43
Choque evidencia o "Estado clínico resultante de
suprimento inadequado de oxigênio aos tecidos ou
inabilidade dos tecidos em utilizar adequadamente o
oxigênio aportado" (Di BARTOLA, 1992) e "que
resulta em metabolismo celular alterado, morte
celular e disfunção ou falha dos órgãos" (MUIR,
1998). "Quadro de hipoperfusão disseminada de
tecidos e células devido a redução do volume
sanguíneo ou débito cardíaco ou redistribuição de
sangue, resultando em um volume circulante efetivo
inadequado" (COTRAN; KUMAR & ROBBINS, 1994).
Sobre: "Choque Circulatório: Aspectos Básicos de
Fisiopatologia e Terapêutica", analise as proposições
seguintes:
I. Choque pode ser entendido como um estado
clínico de déficit circulatório agudo, grave e
generalizado, resultando em hipóxia celular com as
suas consequências.
II. Vários esquemas baseados na participação de
mecanismos fisiológicos e patológicos têm sido
utilizados como base para a classificação dos
diversos tipos de choque.
III. As controvérsias relacionadas à classificação
advêm do fato de que o choque clínico envolve em
MÉDICO VETERINÁRIO

algumas
situações
etiologia
múltipla
e,
principalmente, envolve manifestações que podem
ser comuns a diferentes tipos de choque,
dependendo da duração, severidade do insulto,
resposta do paciente e adequação terapêutica.
Está(ão) em
enunciado:
a)
b)
c)
d)
e)

conformidade

com

o

contexto

III Apenas.
I e II Apenas.
II Apenas.
I e III Apenas.
I, II e III.
Questão 44

Escherichia Coli 0157:H7 é uma bactéria patogênica,
cujas doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são
classificadas pela International Commission on
Microbiological Specifications for Foods (ICMsF,
2002) no grupo de risco IA, que inclui as doenças "de
severo perigo para a população em geral,
representando riscos de morte, sequelas crônicas ou
longa duração". (SILVA, Neusely da. Et al Manual de
Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos. 3ª
edição. 2007. Livraria Varela. São Paulo p.223).
Marque o(s) sintoma(s) que corresponde(m) às
doenças causadas pela E. Coli 0157:H7:
a)
b)
c)
d)

Manifestações neurológicas
Síndrome hemolítica urêmica.
Púrpura trombocitopênica trombótica.
Cólica abdominal intensa que
hemorrágica.
e) Todas alternativas estão corretas.

se

torna

Questão 45
A Vigilância Epidemiológica tem como propósito
fornecer orientação técnica permanente para os
profissionais de saúde, que têm a responsabilidade
de decidir sobre a execução de ações de controle de
doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse
fim, informações atualizadas sobre a ocorrência
dessas doenças e agravos, bem como dos fatores
que a condicionam, numa área geográfica ou
população
definida.
(...)
(Texto
adaptado)
(http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve
_7ed_web_atual.pdf)
Marque o que NÃO faz parte das "Funções da
Vigilância Epidemiológica":

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

a) Análise e interpretação dos dados processados
em áreas que estão sob controle.
b) Instalação de laboratórios emergenciais para a
elaboração de vacinas e instrução para a
população quanto aos soros caseiros.
c) Recomendação das medidas de prevenção e
controle apropriadas às doenças.
d) Promoção das ações de prevenção e controle
indicadas às doenças.
e) Coleta de dados; processamento de dados
coletados numa área geográfica ou população
definida.
Questão 46
Em conformidade com o Art. 7º do Código de Ética
do Médico Veterinário, marque o que NÃO
representa um "Direito do Profissional Médico
Veterinário".
a) Receitar, ou atestar de forma ilegível ou assinar
sem preenchimento prévio receituário, laudos,
atestados, certificados, guias de trânsito e outros.
b) Prescrever, tratamento que considere mais
indicado, bem como utilizar os recursos humanos
e materiais que julgar necessários ao
desempenho de suas atividades.
c) Apontar falhas nos regulamentos, procedimentos
e normas das instituições em que trabalhe, bem
como em programas, regulamentos, normas,
portarias, decretos e leis municipais, estaduais e
federais, com base em conhecimentos técnicos,
comunicando o fato aos órgãos competentes, e
ao CRMV de sua jurisdição.
d) Exercer a Medicina Veterinária sem ser
discriminado por questões de religião, raça, sexo,
nacionalidade, cor, orientação sexual, idade,
condição social, opinião política ou de qualquer
outra natureza.
e) Receber desagravo público, quando solicitar ao
CRMV, se ofendido no exercício de sua profissão.
Questão 47
Julgue as informações com Verdadeiro (V) ou Falso
(F). Após julgamento, marque a alternativa correta.
(__) Em 1999, o Ministério da Saúde implementou
uma série de medidas fundamentais para o setor de
alimentos, prescritas na Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN) formalmente
aprovada pela Portaria 710, publicada no Diário
Oficial da União em junho de 1998. A formulação
dessa Política Nacional foi coordenada pela
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Secretaria de Políticas de Saúde, também
responsável por sua implementação, e contou com a
participação de diferentes setores do governo,
segmentos da sociedade e especialistas no assunto,
tendo sido submetida à apreciação da Comissão
Intergestores Tripartite e do Conselho Nacional de
Saúde.
(__) As estratégias básicas para a garantia da
segurança e da qualidade dos produtos e da
prestação de serviços na área de alimentos serão o
redirecionamento e o fortalecimento das ações de
vigilância sanitária. Tais ações são particularmente
importantes em face, sobretudo, das constantes
reciclagens
nas
tecnologias
de
produção,
processamento industrial, conservação, embalagens
e outros aspectos que compõem o perfil da oferta e
do consumo alimentar da população; no âmbito do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, deverão
ser revistas as normas técnicas e operacionais
relativas a alimentos e serviços de alimentação,
enfatizando-se aquelas relacionadas à prevenção de
agravos à saúde.
(__) As exigências para importação de produtos de
origem animal pelo Brasil são definidas e
devidamente autorizadas quando os produtos
atenderem aos quesitos: procederem de países cujo
sistema de inspeção sanitária foi avaliado ou
reconhecido como equivalente pelo Departamento
de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA;
procederem de estabelecimentos habilitados à
exportação para o Brasil; estiverem previamente
registrados pelo DIPOA; estiverem rotulados de
acordo com a legislação específica; e vierem
acompanhados de certificado sanitário expedido por
autoridade competente do país de origem, nos
termos acordados bilateralmente.
(__) Peste, leptospirose; febre maculosa brasileira;
Doença de Chagas, brucelose, raiva, peste suína,
febre aftosa, entre muitas outras zoonoses são
monitoradas por programas nacionais de vigilância e
controle do Ministério da Saúde.
(__) A Salmonella (salmonelose) pode ser prevenida
por meio da adoção de medidas de controle em
todas as etapas da cadeia alimentar, desde a
produção agrícola até o processamento, fabricação e
preparação de alimentos, tanto em estabelecimentos
comerciais quanto nas residências.
a)
b)
c)
d)

F; F; V; V; V.
V; F; V; F; V.
F; V; F; V; V.
V; V; F; F; V.
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e) V; V; V; V; V.
Questão 48
A Brucelose é uma doença infectocontagiosa
provocada por bactérias do gênero Brucella. Produz
infecção característica nos animais, podendo infectar
o homem. Sendo uma zoonose de distribuição
universal, acarreta problemas sanitários importantes
e prejuízos econômicos vultosos. As principais
manifestações nos animais - como abortos,
nascimentos prematuros, esterilidade e baixa
produção de leite - contribuem para uma
considerável baixa na produção de alimentos. No ser
humano, a sua manifestação clínica é responsável
por incapacidade parcial ou total para o trabalho. Os
sintomas se confundem muito como uma forte gripe,
por isso é importante um bom diagnóstico inicial. (...)
(Por: Doutor. Fernando Padilla Poester. Médico
Veterinário pela Universidade Federal de Minas
Gerais Pesquisador do Instituto de Pesquisas
Veterinárias Desidério Finamor (Secretaria de
Ciência e Tecnologia do RS - aposentado). Membro
do Comitê Científico Consultivo do Programa
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e
Tuberculose (MAPA).
Sobre "Prevenção e Controle da Brucelose", marque
a alternativa INCORRETA:
a) A eliminação da doença brucelose no homem
depende fundamentalmente da eliminação da
enfermidade nos animais.
b) A brucelose é usualmente introduzida num
rebanho por meio de animais infectados, portanto,
animais só devem ser adquiridos de outros
rebanhos ou áreas livres; animais de outras fontes
devem ser isolados e testados antes de serem
adicionados ao plantel.
c) É fundamental a adoção de medidas que reduzam
o risco de infecção, como medidas de proteção
nas diferentes atividades profissionais (proteção
individual ao manipular fetos ou produtos de
abortos) associadas à higiene alimentar
(pasteurização de produtos lácteos).
d) A fonte de menor importância de contaminação
para humanos é o contato com animais infectados
ou os seus produtos; mesmo assim, a prevenção
deve ser baseada na eliminação destas fontes
e) Nos bovinos, as medidas profiláticas podem ser
obtidas pela vacinação dos animais de
reprodução, visando a aumentar a imunidade dos
rebanhos e diminuir os riscos de abortos, seguido
da eliminação de animais mediante segregação e
sacrifício dos infectados.
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Questão 49
Os "Programas Sanitários Básicos" são instituídos
por leis e decretos, conforme se pode comprovar,
entre outros, com a Lei nº 11.445/07, que conceituou
o "Saneamento básico" como o conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas
pluviais urbanas. A lei definiu também as
competências quanto à coordenação e atuação dos
diversos agentes envolvidos no planejamento e
execução da política federal de saneamento básico
no País. Em seu art. 52 a lei atribui ao Governo
Federal, sob a coordenação do Ministério das
Cidades, a responsabilidade pela elaboração Plano
Nacional de Saneamento Básico (Plansab). A
questão do planejamento do setor já foi objeto de
vários debates e do posicionamento do Conselho
das Cidades, que editou a Resolução Recomendada
nº. 33, de 1º de março de 2007, estabelecendo
prazos e instituindo um Grupo de Trabalho integrado
por representantes do Governo Federal para o
acompanhamento da elaboração do PLANSAB. (...)
https://www.mma.gov.br/informma/item/485-plano
-nacional-de-saneamento-b%C3%A1sico.html)
A partir das informações legais enunciadas sobre o
"Plano Nacional de Saneamento Básico" com
"Articulação Institucional entre o MMA e o Ministério
das Cidades", considerando que a parceria entre o
Ministério do Meio Ambiente (MMA), por intermédio
da SRHU/DAU e da Agência Nacional de Águas
(ANA), e o Ministério das Cidades consolida-se por
meio de processos, marque a alternativa
INCORRETA:
a) A SRHU é responsável pela formulação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e a ANA
por sua implementação, política que mantém
importantes interfaces com a Política Federal de
Saneamento Básico.
b) O MMA, por meio da União e dos Estados, atua
como Secretário-Executivo no Conselho Nacional
de Recursos Hídricos, fórum no qual foi criado um
Grupo de Trabalho ligado à Câmara Técnica do
Plano
Nacional
de
Recursos
Hídricos,
inaugurando a fiscalização dos recursos hídricos
no Plano Nacional de Saneamento Básico.
c) Dentre as suas atribuições, a ANA, exerce a
regulação dos serviços de saneamento básico,
por meio da emissão de outorgas (de uso da água
e de lançamento de efluentes) e dos CERTOHs,
assim como da cobrança pelo uso da água.
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d) O Ministério do Meio Ambiente é o coordenador
do Programa de Resíduos Sólidos do Governo
Federal no PPA 2008-2011. No GTI, o MMA, por
meio da SRHU, responde pelas questões
relacionadas ao tema.
e) O MMA atua como Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Meio Ambiente, fórum no
qual também está prevista a apreciação do Plano
Nacional de Saneamento Básico.

b)
c)
d)
e)

F; F; V; V.
F; V; F; F.
V; V; F; V.
V; V; V; V.

Questão 50
Os "Microrganismos" possuem uma única célula e
não podem ser vistos a olho nu. Eles estão
espalhados por toda parte: no ar, nos objetos,
incluindo-se também os alimentos. Muitas vezes são
associados a doenças, mas nem sempre é assim.
Alguns deles são benéficos à saúde humana e sem
eles as nossas funções vitais seriam prejudicadas.
(...) Os microrganismos podem ser identificados mais
facilmente pela sua classificação, conforme
informações que se estabelecem nas classes,
definidas de acordo com o potencial de risco que
cada microrganismo oferece ao indivíduo e à
comunidade.
Considerando as "Classes que podem identificar os
microrganismos", julgue as proposições com
V(Verdadeiro) ou F(Falso). Após julgamento, marque
a alternativa correta.
(__) Classe 1: o risco é muito baixo individualmente
e para a comunidade ou até mesmo ausente e os
microrganismos não têm capacidade de provocar
doenças. Exemplo: Bacillus subtilis; os mesmos
utilizados na bebida Yakult.
(__) Classe 2: o risco individual é moderado e
limitado para a comunidade. Os microrganismos
podem provocar doenças, mas a propagação é
limitada. Exemplo: Vírus da Febre Amarela.
(__) Classe 3: o risco individual é elevado e limitado
para a comunidade. O patógeno geralmente provoca
doenças graves, podendo ocorrer a propagação de
indivíduo para indivíduo, mas existem medidas de
profilaxia. Exemplo: Mycobacterium tuberculosis.
(__) Classe 4: o risco é elevado individualmente e
para a comunidade. Os microrganismos são
altamente patogênicos, possuem fácil propagação e
não existem medidas profiláticas. Exemplo: Vírus
Ebola.
a) V; F; V; F.
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