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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (17 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) cada, 

devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 22/11/2018, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 20/12/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 

Edital nº 20, de 28/08/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

 

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Meio Ambiente – MÉDICO 

VETERINÁRIO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Em relação às características respiratórias das aves, é CORRETO afirmar que: 

 

A) possuem epiglote e diafragma; os movimentos respiratórios não são exercidos pelos 

músculos intercostais e abdominais; possuem sacos aéreos que servem como 

reservatório de ar; os pulmões são mais fixos; as trocas gasosas não ocorrem tanto na 

inspiração quanto na expiração e a PaCO2 é menor.  

B) não possuem epiglote nem diafragma; os movimentos respiratórios são exercidos 

pelos músculos intercostais e abdominais; possuem sacos aéreos que servem como 

reservatório de ar; os pulmões são mais fixos; as trocas gasosas ocorrem tanto na 

inspiração quanto na expiração e a PaCO2 é menor.  

C) não possuem epiglote nem diafragma; os movimentos respiratórios são exercidos 

pelos músculos intercostais e abdominais; possuem sacos aéreos que servem como 

reservatório de ar; os pulmões não são mais fixos; as trocas gasosas não ocorrem tanto 

na inspiração quanto na expiração e a PaCO2 é maior.  

D) possuem epiglote e não possuem diafragma; os movimentos respiratórios tem auxílio 

dos músculos intercostais e abdominais; possuem sacos aéreos que servem como 

reservatório de ar; os pulmões são mais fixos; as trocas gasosas ocorrem tanto na 

inspiração quanto na expiração e a PaCO2 é menor. 

 

 

02) Com relação a dor e analgesia de répteis, uma técnica muito interessante de 

bloqueio regional é a anestesia epidural. Essa técnica possibilita a realização de 

procedimentos, até mesmo invasivos, como redução de prolapso de pênis, penectomia, 

bem como correções de fraturas em membros pélvicos. Essa técnica foi descrita em 

jabutis (Chelonoidis carbonaria) utilizando com dose e técnica: 

 

A) 0,1 mL de lidocaína a 2% com vasoconstritor para cada 5 cm de comprimento de 

carapaça, posicionar o animal em decúbito dorsal e realizar a antissepsia, uma agulha 

13x4,5 deve ser introduzida no terço distal dorsal da cauda e a administração do 

anestésico deve ser realizada na velocidade de 1mL/min. 

B) 1 mL de lidocaína a 2% sem vasoconstritor para cada 5 cm de comprimento de 

carapaça, posicionar o animal em decúbito dorsal e realizar a antissepsia, uma agulha 

13x4,5 deve ser introduzida no terço distal dorsal da cauda e a administração do 

anestésico deve ser realizada na velocidade de 1mL/min. 

C) 0,5 mL de bupivacaína para cada 5 cm de comprimento de carapaça, posicionar o 

animal em decúbito dorsal e realizar a antissepsia, uma agulha 25x7 deve ser 

introduzida no terço proximal dorsal da cauda e a administração do anestésico deve ser 

realizada na velocidade de 1mL/min. 
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D) 1 mL de bupivacaína para cada 5 cm de comprimento de carapaça, 0,5 mL de 

bupivacaína para cada 5 cm de comprimento de carapaça, posicionar o animal em 

decúbito dorsal e realizar a antissepsia, uma agulha 13x4,5 deve ser introduzida no terço 

distal ventral da cauda e a administração do anestésico deve ser realizada na velocidade 

de 1mL/min. 

 

 

03) Alguns grupos de mamíferos possuem grandes diferenças em relação a sua taxa 

metabólica e o que é esperada em função da sua massa corporal, como exemplo os 

membros da Ordem Pilosa. Um membro desta ordem que rotineiramente é atendido em 

hospitais veterinários, CETAS e Zoológicos no Estado de São Paulo é o Myrmecophaga 

tridactyla (Tamanduá bandeira), principalmente vítimas de atropelamentos. Desta 

forma, muitos desses animais necessitam passar por intervenções cirúrgicas de 

emergência. Sendo assim assinale a afirmação CORRETA: 

 

A) A temperatura corporal, como padrão fisiológico do tamanduá-bandeira é de 34±2ºC 

B) A temperatura corporal, como padrão fisiológico do tamanduá-bandeira é de 38±2ºC 

C) A temperatura corporal, como padrão fisiológico do tamanduá-bandeira é de 18±2ºC 

D) A temperatura corporal, como padrão fisiológico do tamanduá-bandeira é de 40±2ºC 

 

 

04) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o bloqueio do plexo braquial em aves: 

 

A) É um procedimento simples e de baixo custo.    

B) São exemplos de indicação do bloqueio: remoção de cistos e tumores, imobilização e 

coadjuvante em osteossínteses. 

C) Reduz os riscos cirúrgicos associados à anestesia geral.  

D) Não promove relaxamento muscular do membro torácico.  

 

 

05) Assinale a alternativa CORRETA em relação a coleta de amostras de material 

biológico de animais silvestres: 

 

A) Nos ofídios a quantidade de sangue a ser retirada do animal, pode ser acima de 1% 

do peso do animal. 

B) Para a coleta de sangue das aves o anticoagulante de eleição é o EDTA (Ácido 

etilenodiaminotetracético) pois não promove lise de hemácias em nenhuma espécie. 

C) O exame hematológico deve ser realizado no máximo 24 horas após a coleta da 

amostra de sangue. 

D) Para a obtenção de plasma sanguíneo devemos proceder a coleta num tubo sem 

anticoagulante e para o soro sanguíneo um tubo com anticoagulante heparina.  

 

 

06) A Febre amarela é uma enfermidade de notificação compulsória e de alta 

mortalidade em seres humanos e primatas não humanos. Assinale a alternativa 

INCORRETA em relação ao tema: 

 

A) Os vetores selváticos são os mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes que 

possuem hábito diurno e habitam exclusivamente florestas. 
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B) O Ciclo urbano é caracterizado pela circulação do vírus entre seres humanos e o 

Aedes aegypti, que é um vetor exclusivo da zona urbana.  

C) Os primatas são considerados hospedeiros primários do vírus, entretanto os 

marsupiais também são considerados, apesar da necessidade de mais estudos 

epidemiológicos a campo.  

D) A infecção experimental de primatas não humanos demonstra o tropismo semelhante 

ao observado no humano, ou seja, o viscerotropismo com o fígado como órgãoalvo 

principal, portanto existe a transmissão direta do vírus pela saliva entre os primatas não 

humanos e seres humanos. 

 

 

07) A Tuberculose é uma zoonose de Notificação compulsória em Bovinos e Bubalinos 

e seres humanos. Um dos desafios que o Médico Veterinário de Animais Silvestres 

enfrenta seria o diagnóstico precoce dessa enfermidade infectocontagiosa de caráter 

crônico e longos períodos de incubação da mesma. Assinale a alternativa 

INCORRETA em relação ao tema: 

 

A) O diagnóstico direto consiste no isolamento do Mycobacterium sp. que seria um 

método simples e rápido. 

B) O diagnóstico citológico e/ou histológico baseado na observação microscópica das 

micobactérias deve ser cuidadoso e deve estar associado a outras técnicas diagnósticas. 

C) A tuberculinização é considerado um diagnóstico indireto, que se baseia na 

utilização de um derivado de proteína purificada (PPD) que pode ser de M. avium e M. 

bovis, tuberculinas aviária e bovina respectivamente.  

D) A resposta imunológica da tuberculinização intradérmica no organismo do animal 

recebe a nomenclatura de Hipersensibilidade tipo IV.  

 

 

08) Em relação ao controle de roedores sinantrópicos dentro de um zoológico devemos 

nos atentar para um detalhe relacionado com a biologia dos mesmos para que o controle 

seja efetivo. Para tal é CORRETO afirmar que: 

 

A) As espécies sinantrópicas que devemos controlar são Rattus rattus, R. norvegicus e 

Nectomys squamipes. 

B) Os tipos de raticidas permitidos pela legislação são os agudos, pois é necessário a 

rapidez no efeito, e ainda os mesmos possuem antídoto caso ocorra algum 

envenenamento. 

C) Os roedores sinantrópicos são Rattus rattus, R. norvegicus e Mus musculus. 

D) Os raticidas permitidos pela legislação são o mão branca e chumbinho pois são 

considerados de efeito crônico e muito seguros em casos de acidentes. 

 

 

09) A fluidoterapia pode ser fundamental para uma ave crítica e irá restabelecer a 

volemia, normalizar o débito cardíaco e otimizar a oxigenação tecidual. É CORRETO 

afirmar que: 

 

A) É benéfica por diminuir a diurese. 

B) Em pacientes críticos as vias oral e subcutânea são de eleição. 

C) As vias intravenosa e intraóssea são as de eleição para pacientes em choque. 

D) Em casos de anemia e hipoproteinemia a fluidoterapia deve ser agressiva. 
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10) Em relação as cadeias epidemiológicas abaixo, assinale a alternativa CORRETA 

em relação aos agentes etiológicos de cada item a seguir: 

 

I)  

 

II)  

 

III) 

 

 

A) I) Flavivirus (Família Flaviviridae), II) Rickettsia ricketsii, III) Lyssavirus (Família 

Rhabdoviridae). 

B) I) Lentivirus (Família Retroviridae), II) Leptospira (Lesptospiraceae), III) 

Rhabdovirus (Família Lyssaviridae). 

C) Lyssavirus (Família Flaviviridae), II) Borrelia burgdorferi, III) Cryptococcus sp.  

D) Flavivirus (Família Flaviviridae), II) Leptospira (Leptospiraceae), III) Clostridium 

botulinum. 

 

 

11) A alimentação de psitacídeos órfãos é comumente realizada através de sonda e o 

tipo de sucedâneo utilizado pode ser fórmulas comerciais específicas para as espécies. 

Portanto, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. A temperatura do sucedâneo deve estar entre 38-40°C e a melhor forma de 

administração é a sonda rígida que não suja a ave, podendo ser utilizada para aves 

arredias e ainda possui alta durabilidade. 

II. É recomendável a administração do sucedâneo assim que o inglúvio estiver vazio.  

III. A diluição do sucedâneo vai alterando conforme o desenvolvimento da ave, ou seja, 

aves mais jovens mais diluído e para as adultas, mais concentrado. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, II e III.  

B) Apenas I e II. 
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C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III.  

 

 

12) A raiva é uma zoonose de caráter letal, que além da questão de saúde pública, 

representa uma grande preocupação para a conservação das espécies silvestres em risco 

de extinção. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao tema: 

 

A) A transmissão do vírus rábico se dá principalmente pela saliva e secreções oculares 

de animais infectados pelo vírus. 

B) As técnicas padrão ouro são a imunofluorescência direta e inoculação intracerebral 

em camundongos. 

C) As vias de eliminação do vírus são saliva e para algumas espécies as secreções 

nasais, como por exemplo em morcegos. 

D) Técnica de imunofluorescência indireta detecta a presença do vírus em materiais 

fracamente positivos. 

 

 

13) As enfermidades infecciosas são fortes ameaças a conservação da fauna silvestre. 

Um exemplar de Sagui do Tufo preto (Callithrix penicillata) está apresentando 

salivação excessiva, úlceras na língua, inapetência e convulsão. Com relação ao tema, 

analise as afirmações a seguir. 

 

I. A enfermidade em questão seria o sarampo, sendo que é letal em primatas, levando os 

pacientes à óbito em 3 dias.  

II. A enfermidade em questão seria o Herpesvirus simplex. Onde o ser humano é o 

reservatório do agente etiológico e a principal via de transmissão são os aerossóis 

provenientes de seres humanos infectados. 

III. Os primatas são suscetíveis a muitas enfermidades que os seres humanos também 

são. Isso ocorre, pois, esses animais pertencem a mesma Ordem dos seres humanos. 

IV. Os seres humanos adquirem o Herpesvirus simplex dos primatas, que são os 

verdadeiros reservatórios do vírus.  

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III.  

C) Apenas II e III  

D) I, II, III e IV. 

 

 

14) A neonatologia vem despertando o interesse de grande parte dos Médicos 

Veterinários, principalmente daqueles que trabalham diretamente com animais silvestres 

órfãos ou nascidos em cativeiro. Com essa prática poderemos cada dia mais aumentar as 

chances de sobrevivência de espécies ameaçadas de extinção criadas em cativeiro. Com 

relação ao tema, analise as afirmações a seguir. 

 

I. Os cuidados com órfãos devem prever a destinação do animal porque espécimes que 

serão reintegrados ao ambiente natural não devem sofrer imprint, através de contato, 

odor e estímulos visuais. 
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II. Os canídeos possuem pouca interação com os indivíduos que iniciam a sua criação, 

sendo fácil a sua reabilitação ainda muito jovens.  

III. Espécies com pouca especificidade alimentar como os Gambás costumam 

sobreviver com sucesso após soltura.  

IV. Raramente filhotes de primatas amamentados artificialmente terão chances de 

sucesso em ações planejadas de reabilitação. 

 

É CORRETO o que se afirma em  

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, II e III.  

C) Apenas I, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

 

15) A infecção por Toxoplasma gondii na maioria dos animais e humanos adultos 

imunocompetentes é assintomática em razão da efetiva proteção imunológica que 

envolve anticorpos que agem extracelularmente e fatores decorrentes da imunidade 

celular. Em relação a essa enfermidade assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Nas infecções em que a imunidade não é adequada, os taquizoítas continuam a se 

multiplicar destruindo um número excessivo de células e produzindo lesões em 

múltiplos órgãos, sendo que pneumonia, hepatite e encefalite são as principais causas da 

doença e morte.  

B) A resposta imunitária é incapaz de destruir bradizoítas intracelulares que se 

multiplicam lentamente, persistentes em cistos teciduais em vários órgãos, uma 

adaptação que possibilita ao parasito a ingestão de um hospedeiro pelo outro.  

C) Os cistos de T. gondii produzem lesões quando se rompem em razão da necrose 

decorrente. Quando há imunidade, os bradizoítas liberados são destruídos, mas quando 

a imunidade protetora falha, os bradizoítas podem se desenvolver novamente em 

taquizoítas ativos que se multiplicam parasitando e destruindo células em focos 

expansíveis.  

D) Podemos considerar as vias de transmissão: horizontalmente, por ingestão oral de 

oocistos infectantes existentes no ambiente e cistos teciduais contidos nas carnes ou 

vísceras cruas ou mal cozidas de hospedeiros intermediários, verticalmente, por 

transmissão transplacentária de taquizoítas e ainda a transmissão via vetores, pela 

picada do Tabanus sp.  

 

 

16) A desinfecção refere-se aos procedimentos de diminuição de microrganismos em 

instalações de animais em cativeiro. Os desinfetantes atuam geralmente por contato com 

as partes externas dos microrganismos, desnaturando os seus constituintes proteicos ou 

dissolvendo os seus componentes lipídicos. Assinale a alternativa INCORRETA em 

relação ao tema: 

 

A) A ação dos fenóis e cresóis se baseia na combinação com a proteína celular 

bacteriana, provocando sua desnaturação.  

B) O cloridrato de clorexidina é um composto sintético e levemente hidrossolúvel, é 

ativo contra Grampositivas e negativas e outros microrganismos, pois tem efeito 

bactericida e não tem boa ação na presença de matéria orgânica.  
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C) Os Álcalis produzem seu efeito pela desnaturação de proteínas solúveis, e 

diminuição da tensão superficial e a 70°GL são considerados como bons antissépticos.  

D) O cloro quando há considerável resíduo de matéria orgânica e/ou minerais, estas se 

combinam à solução de cloro, originando o cloro combinado, que apresenta baixa ação 

desinfetante.  

 

 

17) Em relação a figura abaixo, as formas evolutivas do parasito Leishmania 

identificados com as letras A, B e C são respectivamente: 

 

 
 

Fonte: Bueno, M.G. Leishmanioses. In: Cubas, Z.S. et al. Tratado de Animais 

Selvagens: Medicina Veterinária. 2ª edição. São Paulo: Roca, p. 1617, 2014.  

 

A) Tripomastigota, Amastigota e Promastigota. 

B) Amastigota, Promastigota e Epimastigota. 

C) Amastigota, Promastigota e Tripomastigota. 

D) Promastigota, Amastigota e Promastigota. 

 

 

18) Existem muitos protocolos de vacinação para a proteção de animais selvagens em 

cativeiro. O aparecimento no mercado de produtos muito mais seguros em vários níveis, 

assim como a percepção de que a maioria das vacinas de vírus vivos e as bacterinas 

mais provocavam do que evitavam problemas, levaram a mudanças dramáticas na 

prática da medicina preventiva nos Zoológicos modernos. Em relação ao tema analise as 

afirmativas a seguir. 
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I. As vacinas recomendadas para a Família Canidae são: Cinomose, Hepatite Infecciosa 

Canina, Parvovirose Canina e Leptospirose. 

II. Para a Família Felidae as vacinas recomendadas são a Panleucopenia Felina, 

Rinotraqueíte Felina, Calicivirose, Leucemia Felina e Peritonite Infecciosa Felina.  

III. O protocolo para a Família Mustelidae consiste na administração das vacinas contra 

Cinomose, Panleucopenia Felina e Raiva. 

IV. Para a Família Procyonidae utilizamos a vacina contra Cinomose e Panleucopenia 

Felina. 

 

É CORRETO o que se afirma em:  

 

A) Apenas I e II . 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) I, II, III e IV.  

 

 

19) O Tartarato de Butorfanol é um agente opióide agonista-antagonista. Sobre o tema 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Sua ação mista é resultado de efeito agonista nos receptores k, promovendo 

analgesia e efeito antagonista no receptor µ, podendo antagonizar os efeitos de agonista 

µ, como a morfina. 

B) Uma desvantagem do Tartarato de Butorfanol e demais opióides que não são 

agonistas µ puros é o fato de possuir efeito teto. 

C) O efeito analgésico do Tartarato de Butorfanol é dose dependente, ou seja quanto 

maior a dose maior a ação analgésica. 

D) O Tartarato de Butorfanol proporciona melhor analgesia visceral que somática.  

 

 

20) Existem várias alternativas utilizadas por Médicos Veterinários na criação e 

manutenção de filhotes silvestres, que por algum motivo ficaram órfãos. Para aumentar 

a sobrevida, devemos realizar cuidados especiais de acordo com cada espécie. 

Com relação ao tema, analise as afirmações a seguir: 

 

I. Mamíferos devem ser alimentados apenas durante o dia, período correspondente ao 

qual mamam em ambiente natural. 

II. As aves devem receber alimento em pasta (papinha) a partir dos primeiros dias de 

vida, confeccionados conforme a sua dieta. Depois de um determinado tempo, conforme 

a espécie, deve ser gradativamente substituído por sua alimentação natural. 

III. Podemos alimentar uma ave com alimento em pasta ainda que tenha alimento dentro 

do inglúvio.  

IV. A temperatura do alimento em pasta fornecido ao filhote deve ser próxima da 

temperatura corporal.  

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 
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D) I, II, III e IV. 

 

 

21) Considerando a Resolução nº 1138 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 

de 16 de dezembro de 2016, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Tomando por objetivo a preservação do sigilo profissional, o médico veterinário não 

poderá fazer referências a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou suas 

fotografias em anúncios profissionais em programas de rádio, televisão, cinema, na 

Internet, em artigos, entrevistas, ou reportagens em jornais revistas e outras publicações 

leigas, ou em quaisquer outros meios de comunicação existentes e que venham a existir, 

sem autorização expressa do cliente. 

B) Tomando por objetivo a preservação do sigilo profissional, o médico veterinário não 

poderá facilitar o acesso e conhecimento dos prontuários, relatórios e demais 

documentos sujeitos ao sigilo profissional. 

C) Tomando por objetivo a preservação do sigilo profissional, o médico veterinário não 

poderá revelar fatos que prejudiquem pessoas ou entidades sempre que o conhecimento 

advenha do exercício de sua profissão, ressalvados os atos de crueldade e os interessam 

ao bem comum, à saúde pública, ao meio ambiente ou que decorram de determinação 

judicial. 

D) Tomando por objetivo a preservação do sigilo profissional, o médico veterinário não 

poderá prestar a empresas ou seguradoras, qualquer informação técnica sobre paciente 

ou cliente, salvo permitido prestar tais informações através de solicitação por escrito da 

empresa ou seguradora. 

 

 

22) Assinale a alternativa CORRETA em relação a coleta de amostras de material 

biológico de animais silvestres: 

 

A) Nos ofídios a quantidade de sangue a ser retirada do animal, pode ser acima de 1% 

do peso do animal. 

B) Para a coleta de sangue das aves o anticoagulante de eleição é o EDTA (Ácido 

etilenodiaminotetracético) pois não promove lise de hemácias em nenhuma espécie. 

C) O exame hematológico deve ser realizado no máximo 24 horas após a coleta da 

amostra de sangue. 

D) Para a obtenção de plasma sanguíneo devemos proceder a coleta num tubo sem 

anticoagulante e para o soro sanguíneo um tubo com anticoagulante heparina.  

 

 

23) Em relação a seleção das suturas para diferentes tipos de tecidos, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Os músculos apresentam pouco poder de manutenção da sutura e são extremamente 

difíceis de serem suturados. Material de sutura absorvível ou não absorvível pode ser 

utilizado. As suturas, dispostas paralelamente às fibras musculares são susceptíveis de 

cair, então deve-se considerar o tipo de padrão de sutura escolhido.  

B) Órgãos parenquimatosos, tais como fígado, baço e rins, são geralmente suturados 

com suturas de multifilamento absorvíveis, pois as suturas de monofilamento tendem a 

cortar esses tipos de tecidos devido ao aumento do atrito. 
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C) Os vasos devem ser ligados com o material da sutura não absorvível. As 

anastomoses vasculares são tipicamente realizadas com o material da sutura absorvível 

monofilamentado. 

D) Suturas multifilamentadas absorvíveis não devem ser usadas em tecidos infectados, 

pois elas potencializam a infecção e podem fistular. 

 

 

24) Nas considerações gerais sobre anatomia aplicada a odontologia veterinária, 

assinale a alternativa CORRETA:  

 

A) Basicamente o dente se divide em duas partes: a raiz e a coroa. A coroa é implantada 

no interior da cavidade óssea alveolar, abaixo da linha da gengiva, e tem sua 

extremidade denominada ápice radicular. A raiz dental visualizada no interior da 

cavidade oral, acima da linha da gengiva, é denominada “raiz clínica”. A soma da raiz 

clínica e a parte da raiz que fica abaixo daquela linha é denominada coroa anatômica. 

B) O dente é fixado às estruturas ósseas de mandíbula e maxila por meio do periodonto, 

composto de quatro estruturas: gengiva, nervos mandibulares, cemento e osso alveolar. 

C) O dente é fixado às estruturas ósseas de mandíbula e maxila por meio do periodonto, 

composto de quatro estruturas: músculos ligamentares, nervos mandibulares, cemento e 

osso alveolar. 

D) Basicamente o dente se divide em duas partes: a raiz e a coroa. A raiz é implantada 

no interior da cavidade óssea alveolar, abaixo da linha da gengiva, e tem sua 

extremidade denominada ápice radicular. A coroa dental visualizada no interior da 

cavidade oral, acima da linha da gengiva, é denominada “coroa clínica”. A soma da 

coroa clínica e a parte da coroa que fica abaixo daquela linha é denominada coroa 

anatômica. 

 

 

25) O Propofol é um anestésico geral intravenoso com prioridades hipnóticas e 

sedativas. Desta forma assinale a alternativa CORRETA:  

 

A) O Propofol promove seus efeitos sedativos e hipnóticos por meio da interação com o 

sistema neurotransmissor inibitório do acido gama-aminobutírico (GABA) e causa 

danos teciduais quando aplicado de forma perivascular 

B) O Propofol promove seus efeitos analgésicos por meio da interação com o sistema 

neurotransmissor inibitório do acido gama-aminobutírico (GABA) e não causa danos 

teciduais quando aplicado de forma perivascular. 

C) O Propofol promove seus efeitos sedativos e hipnóticos por meio da interação com o 

sistema agonista Alfa-2 e causa danos teciduais quando aplicado de forma perivascular.  

D) O Propofol promove seus efeitos sedativos e hipnóticos por meio da interação com o 

sistema neurotransmissor inibitório do acido gama-aminobutírico (GABA) e não causa 

danos teciduais quando aplicado de forma perivascular. 

 

 

26) Os anestésicos dissociativos são amplamente utilizados na contenção farmacológica 

dos animais selvagens, sendo assim assinale a alternativa CORRETA:  

 

A) A Tiletamina é menos potente que a cetamina necessitando assim de doses mais 

elevadas. 
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B) Todos os anestésicos dissociativos induzem anestesia por interrupção do fluxo de 

informações para o córtex sensitivo, deprimindo seletivamente alguns centros cerebrais. 

A dissociação ocorre por bloqueio dos estímulos sensitivos no tálamo, 

concomitantemente à estimulação de áreas límbicas, induzindo ao aparecimento de 

fenômenos do tipo epileptiformes. 

C) Os anestésicos dissociativos promovem inconsciência, com lento início de ação e 

não promovem analgesia. 

D) A anestesia dissociativa é realizada sem a associação de adjuvantes e somente deve 

ser administrada por via intramuscular. 

 

 

27) Os processos dolorosos acarretam uma série de alterações fisiológicas que podem 

ser gravemente deletérias. Considerando essa afirmação assinale a alternativa 

CORRETA:  

 

A) A dor interfere sobre maneira no eixo neuroendócrino com diminuição nos níveis de 

catecolaminas (responsáveis por alterações cardíacas). 

B) A dor interfere sobre maneira no eixo neuroendócrino com diminuição nos níveis de 

cortisol (levando a hipoglicemia). 

C) A dor interfere sobre maneira no eixo neuroendócrino com aumento nos níveis de 

aldosterona (causando retenção de sódio e desequilíbrio hidroeletrolítico) e cortisol 

(levando a hiperglicemia). 

D) A dor interfere sobre maneira no eixo neuroendócrino com diminuição nos níveis de 

aldosterona (causando retenção de sódio e desequilíbrio hidroeletrolítico). 

 

 

28) Os analgésicos opioides são agentes com alta eficácia, grande segurança, e seus 

efeitos adversos são bem conhecidos. Assim sendo assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) Os efeitos adversos que os opioides promovem incluem sialorreia e hipertensão, 

entre outros.  

B) Os efeitos adversos que os opioides promovem incluem sedação, depressão 

respiratória, hipotensão entre outros. 

C) Os efeitos adversos que os opioides promovem incluem hipertensão, hipertermia e 

sialorreia, entre outros.  

D) Os efeitos adversos que os opioides promovem incluem hipertermia e sialorreia, 

entre outros.  

 

 

29) Os animais obtêm energia principalmente por meio da oxidação dos alimentos. A 

quantidade de oxigênio que eles consomem pode, portanto ser usada como uma medida 

do metabolismo energético. Considerando a taxa metabólica e o tamanho corpóreo para 

a grande maioria dos mamíferos assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Um animal que possui maior peso corpóreo terá maior taxa metabólica e maior 

consumo de oxigênio. 

B) Um animal que possui maior peso corpóreo terá maior taxa metabólica e menor 

consumo de oxigênio. 

C) Um animal que possui maior peso corpóreo terá menor taxa metabólica e menor 

consumo de oxigênio. 
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D) Um animal que possui menor peso corpóreo terá maior taxa metabólica e menor 

consumo de oxigênio. 

 

 

30) Considerando a Resolução nº 1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 

de 11 de maio de 2012, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A eutanásia pode ser indicada nas situações em que o bem-estar do animal estiver 

comprometido de forma irreversível, sendo um meio de eliminar a dor ou o sofrimento 

dos animais, os quais não podem ser controlados por meio de analgésicos, de sedativos 

ou de outros tratamentos. 

B) A eutanásia pode ser indicada nas situações em que o animal constituir risco à fauna 

nativa ou ao meio ambiente. 

C) A eutanásia pode ser indicada nas situações em que o tratamento representar custos 

incompatíveis com a atividade produtiva a que o animal se destina ou com os recursos 

financeiros do proprietário. 

D) A eutanásia pode ser indicada nas situações em que o animal estiver em situação de 

maus tratos e o proprietário não possua recursos financeiros para proporcionar uma 

adequada qualidade de vida ao animal. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

31) Leia o trecho extraído do Guia do Estudante, 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/medicina-veterinaria/, em 26 de agosto 

de 2018. 

 

“O médico veterinário dá assistência clínica e cirúrgica (I) a animais domésticos e 

silvestres (II). Ele cuida da saúde, alimentação e reprodução de rebanhos, e inspeciona 

a produção de alimentos de origem animal.” 

 

A função sintática dos termos “assistência clínica e cirúrgica (I)” “a animais domésticos 

e silvestres (II)” é respectivamente: 

 

A) Objeto direto e complemento nominal. 

B) Objeto direto e objeto indireto. 

C) Objeto indireto e adjunto adverbial. 

D) objeto direto e adjunto adnominal.  

 

 

32)  Leia: “A reportagem do G1 recebeu nesta sexta-feira (20) duas denúncias de maus 

tratos a animais na Região Serrana do Rio. O primeiro caso é em Teresópolis, na 

localidade de Sebastiana. Segundo informações do “Grupo Estimação/SOS animal”, 

uma mulher 54 anos, mantém mais de 50 cachorros em condições precárias em um sítio. 

Na terça-feira (17), vários cachorros foram encontrados com fome, sem água e se 

alimentando das próprias fezes.” 
(http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2015/02/casos-de-maus-tratos-contra-animais-sao-

denunciados-na-regiao-serrana.html. Acesso em 26 ago 2018) 

 

O trecho extraído da reportagem: “...vários cachorros foram encontrados com fome, 

sem água ...” está, de acordo com a expressão verbal, na: 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/medicina-veterinaria/
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2015/02/casos-de-maus-tratos-contra-animais-sao-denunciados-na-regiao-serrana.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2015/02/casos-de-maus-tratos-contra-animais-sao-denunciados-na-regiao-serrana.html
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A) Voz passiva analítica. 

B) Voz passiva sintética. 

C) Voz ativa. 

D) Voz reflexiva.  

 

 

33) Ao transpor para o plural o trecho: “...uma mulher mantém mais de 50 cachorros em 

condições precárias em um sítio.”, tem-se a seguinte construção: 

 

A) Umas mulheres mantem mais de 50 cachorros em condições precárias em um sítio. 

B) Umas mulheres mantém mais de 50 cachorros em condições precárias em um sítio. 

C) Umas mulheres mantêm mais de 50 cachorros em condições precárias em um sítio. 

D) Umas mulheres manteem mais de 50 cachorros em condições precárias em um sítio. 

 

 

34) Há INCORREÇÃO, tendo em vista a concordância verbal, na alternativa: 

 

A) Machuca-se a espécie de animal toda vez que fere um único bicho. 

B) Aqui não se cometem atrocidades contra os animais silvestres. 

C) Reza-se, diariamente às 18h, a oração da Virgem para a proteção dos animais. 

D) Ontem não se analisou – de maneira eficaz – as notificações sobre maus tratos de 

animais. 

 

 

35) Leia um trecho da Revista Veja de 29/julho de 2018, sobre iluminação pública. 

 

“Uma pesquisa publicada na última quinta-feira, 26, pela Universidade de Exeter, no 

Reino Unido, revelou que a iluminação das ruas durante a noite influencia as teias 

alimentares de algumas espécies. 

De acordo com a investigação, luzes pouco intensas podem facilitar a vida de 

algumas vespas que se alimentam de pulgões, um tipo de inseto que consome a seiva 

das plantas. “ 

 
(https://veja.abril.com.br/ciencia/iluminacao-das-ruas-afeta-cadeia-alimentar-de-animais-mostra-estudo/ 

Acesso em 26 de agosto de 2018) 

 

I – “...QUE a iluminação das ruas durante a noite influencia as teias alimentares de 

algumas espécies.” 

II – “a vida de algumas vespas QUE se alimentam de pulgões...” 

 

Nos fragmentos acima, extraídos do trecho dado da Revista Veja, observa-se, no tocante 

à classificação morfológica da palavra “QUE”: 

 

A) Em I e II elas são pronomes relativos e iniciam uma oração subordinada adjetiva 

restritiva. 

B) Em I, trata-se de uma conjunção integrante que inicia uma oração subordinada 

substantiva e, em II, o QUE se classifica morfologicamente como pronome relativo e 

inicia uma oração subordinada adjetiva. 

C) Em I e II ambos são conjunções integrantes e iniciam orações subordinadas 

adjetivas. 

https://veja.abril.com.br/ciencia/iluminacao-das-ruas-afeta-cadeia-alimentar-de-animais-mostra-estudo/
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D) Em I, trata-se de um pronome relativo que inicia uma oração subordinada 

substantiva e, em II, o QUE se classifica morfologicamente como conjunção integrante 

e inicia uma oração subordinada adverbial. 

 

 

36) Indique a alternativa que justifica, de maneira correta, o uso das vírgulas na oração a 

seguir: 

 

“O biólogo examinava os processos de evolução, os dados censitários, as estatísticas, os 

ecossistemas, os resíduos poluentes do local.” 

 

A) Separar palavras com a mesma função sintática. 

B) Separar aposto. 

C) Separar vocativo. 

D) Separar orações coordenadas assindéticas.  

 

 

37) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas corretamente. 

 

A) excessão – suspensão 

B) pretenção – consanguíneo. 

C)  contorsão – negligência. 

D) suspensão – opulência. 

 

 

38) Os burros _____ orelhas mais pontiagudas que as zebras. Os biólogos ____ analisar 

o fato no zoológico do Egito, eles___ insensatez na negação do caso por parte dos 

responsáveis.  

 

A alternativa que completa respectiva e corretamente as lacunas no trecho acima é: 

 

A) Têm – vêm – veem. 

B) Tem – vêm – vem. 

C) Têm – veem – veem. 

D) Têm – vem – vem. 

 

 

39) Leia: “Dois leões, dois tigres e um jaguar escaparam de um zoológico na cidade 

de Lünebach, na Alemanha, nesta sexta-feira 1º. Os animais já foram encontrados e 

recapturados, mas não antes de a polícia aconselhar moradores a não saírem de 

casa.”  
(https://veja.abril.com.br/mundo/leoes-tigres-e-jaguar-escaparam-de-zoologico-na-alemanha/. Acesso em 

24 de agosto de 2018) 

 

No trecho acima, extraído da Revista Veja, a oração grifada está classificada 

corretamente na alternativa: 

 

A) Coordenada Sindética Alternativa. 

B) Coordenada Sindética Adversativa. 

C) Coordenada Sindética Conclusiva. 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/alemanha
https://veja.abril.com.br/mundo/leoes-tigres-e-jaguar-escaparam-de-zoologico-na-alemanha/
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D) Coordenada Sindética Explicativa. 

 

 

40) Leia: O animal foi encontrado e capturado pelo responsável. Ao transpor essa 

oração para a voz passiva sintética, ter-se-á a seguinte construção: 

 

A) O responsável encontrava e capturava o animal. 

B) O responsável encontra e captura o animal. 

C) Encontrou-se e se capturou o animal. 

D) A captura já foi feita pelo responsável. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

41) O servidor público poderá, segundo o artigo 75 da lei Orgânica: 

 

A) Integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize contratações com o 

Município. 

B) Ser funcionário de empresa particular, desde que o horário de trabalho seja 

compatível com o exercido no Município. 

C) Exercer outra atividade lucrativa, no mesmo horário de trabalho no serviço público, 

desde que tenha a autorização de sua chefia imediata. 

D) Ser diretor de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato 

com o Município. 

 

 

42) Nos termos do artigo 156 da Lei Orgânica, as indústrias que atuam no ramo da 

atividade radioativa: 

 

A) Dependem de prévia autorização legislativa para sua instalação no Município. 

B) Dependem de laudo do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Ambiental e da SEMMA 

para sua instalação no Município. 

C) Em nenhuma hipótese poderão ser instaladas no Município. 

D) Poderão ser instaladas após celebração de termo de ajustamento de conduta junto ao 

Ministério Público Estadual. 

 

 

43) Quanto a criação de animais na área urbana, tem-se, nos termos do artigo 158 da Lei 

Orgânica, que: 

 

A) Será permitido em pequena escala e desde que não represente risco para a sociedade. 

B) Será permitido em larga escala, desde que o criador demostre ter estrutura para o 

exercício da atividade. 

C) Não será permitido em hipótese alguma. 

D) Não existe qualquer limitação ou vedação ao exercício de tal atividade. 

 

 

44) De acordo com o artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização do Município 

será feita: 
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A) Pelo Tribunal de Contas do Estado. 

B) Pelos Conselhos de Contas Municipais, na forma da lei. 

C) Apenas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público. 

D) Pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

 

 

45) O servidor público efetivo, de acordo com a Lei 6423/2013, fará jus a ajuda de custo 

semestral quando estiver estudando: 

 

A) Porém, não receberá o auxílio, caso o curso seja gratuito ou o servidor tenha sido 

contemplado com bolsa integral. 

B) Mesmo que o Município tenha pago integralmente o referido curso. 

C) Mas deverá formular requerimento comprovando que foi aprovado em todos os 

termos, módulos ou disciplinas cursados no semestre anterior. 

D) Mas deverá formular requerimento comprovando que foi aprovado, com nota 

máxima, em todos os termos, módulos ou disciplinas cursados no semestre anterior. 

 

 

46) O servidor público admitido para o cumprimento de carga horária de 08 horas 

diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, segundo o que dispõe o artigo 29 da Lei 

5975/2010: 

 

A) Poderá, mediante autorização formulada pelo titular da pasta, havendo conveniência 

para a administração, cumprir jornada de 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas 

semanais, percebendo nessas circunstâncias remuneração proporcional à redução da 

jornada. 

B) Não poderá alterar sua carga horária. 

C) Poderá cumprir jornada de 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais, 

percebendo nessas circunstâncias remuneração proporcional à redução da jornada, sem 

necessidade de consulta aos superiores hierárquicos. 

D) Poderá, mediante autorização formulada pelo titular da pasta, havendo conveniência 

para a Administração, cumprir metade de sua jornada de trabalho, ou seja, 4 (quatro) 

horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais, sem redução de remuneração. 

 

 

47) Quando o servidor público, no exercício de suas funções, causa danos a Fazenda 

Pública tem o dever de indenizá-la, segundo o artigo 20, da lei 3781/94.  É 

INCORRETO afirmar, entretanto que: 

 

A) Poderá exigir que a importância da indenização seja liquidada em parcelas mensais 

não excedentes à décima parte da remuneração líquida, em valores atualizados. 

B) Caso ele faleça antes do pagamento da indenização, seus sucessores não poderão ser 

cobrados, uma vez que a dívida se extingue com o óbito. 

C) O valor da indenização será apurado através de processo administrativo ou judicial 

em que se conceda direito de defesa ao servidor envolvido. 

D) O servidor também poderá responder criminalmente pelo seu ato danoso, caso 

também seja enquadrado como um tipo penal.  
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48) De acordo com o Artigo 26 da Lei Municipal nº 3781/94, são exemplos de 

penalidades disciplinares: 

 

A) Cassação de mandato, advertência e multa. 

B) Advertência, suspensão, multa e expulsão. 

C) Demissão, suspensão dos direitos políticos, multa e extradição. 

D) Advertência, suspensão, multa e demissão. 

 

 

49) Conforme Artigo 81 da Lei Municipal nº 5804/09, acerca do pedido de certidão 

realizado pelo cidadão de atos ou contratos administrativos, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Deve ser deferido sempre, desde que o requerente recolha as taxas em vigor. 

B) Poderá ser indeferido, em despacho motivado, se a divulgação da informação 

solicitada colocar em comprovado risco a segurança da sociedade ou do Estado, violar a 

intimidade de terceiros ou não se enquadrar na hipótese constitucional. 

C) Caso o pedido seja indeferido, não caberá recurso. 

D) Os atos e contratos administrativos são sigilosos e não podem ser divulgados via 

certidão. 

 

 

50)  Quanto aos bens municipais, dispõe o artigo 62 e seguintes da Lei Orgânica que: 

 

A) Sua alienação dependerá de autorização expressa do Prefeito e desde que haja 

fundado interesse público. 

B) Não é permitida sua alienação, em hipótese alguma. 

C) Sua alienação será feita mediante autorização legislativa e desde que haja fundado 

interesse público. 

D) Não será permitido seu uso por terceiros, em hipótese alguma. 

 


