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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA   
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
SETEMBRO DE 2011. 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 
minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco 
alternativas (“a” a “e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao 
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar 
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova 
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros 
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o 
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. “Mar, belo mar selvagem 
      Das nossas praias solitárias.” 
 
a) O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere. 
b) O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere. 
c) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. 
d) O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente? 
 
a) São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade. 
b) O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem. 
c) Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Somente as alternativas a e c estão corretas. 
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) Puseram-se à discutir no bar. 
b) Escreva à lápis. 
c) Voltaram à casa ao anoitecer. 
d) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
e) De Fortaleza voltamos à Bahia.   
 
4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem: 
 
a) Esse servidor jamais ganhou uma promoção. 
b) Esse servidor nunca ganhou uma promoção. 
c) Quanto se paga por cada equipamento? 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________  
no dia em que nos ______________ novamente. 
 
a) obtivermos – propuseram – virmos 
b) obtivermos – propuzeram – veremos 
c) obtermos – propuserem – vermos 
d) obtermos – proporem – virmos 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função. 
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não 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 anterior. 

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.  

 
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de: 
 
a) Criciúma. 
b) Urussanga. 
c) Tubarão. 
d) Lauro Muller. 
e) Laguna. 
 
09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o 
Governador do Estado de Santa Catarina era: 
 
a) Vidal Ramos. 
b) Lauro Muller. 
c) Hercílio Luz. 
d) Nereu Ramos. 
e) Adolfo Konder. 
 
10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual 
é formada pelos Municípios de: 
 
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Treviso e Urussanga. 
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Sangão, Treviso e Urussanga. 
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Tubarão e Urussanga. 
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Tubarão e Urussanga. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. A carne de pescado, se decompõe mais rápido, do que a carne bovina, porque tem: 
 
a)  maior quantidade de água. 
b)  maior quantidade de tecido conjuntivo. 
c)  menor quantidade de ácidos graxos insaturados. 
d)  maior proteção muscular (pele). 
e)  todas estão corretas. 
 
12. Antes do abate de aves, alguns procedimentos são necessários: 
 
a)  sete dias antes, eliminação dos resíduos de alimentos e coccidiostáticos. 
b)  seis horas antes, dieta hídrica. 
c)  transportes de aves vivas, somente com distância máxima de 150kms. 
d)  a espera deve ser em local com ventilação e, aspersão de água. 
e)  todas estão corretas. 
 
13. Com relação ao regulamento da inspeção industrial e sanitária, de produtos de origem animal: 
 
a)  a inspeção dos animais de açougue, a caça, o pescado, o leite, o ovo, o mel e a cera de abelha, é privativa 

da divisão da inspeção de produtos de origem animal (D.I.P.O.A.), do departamento nacional de origem 
animal, do Ministério da Agricultura, sempre que se trata de produtos destinados ao comércio 
interestadual ou internacional. 

b)  a inspeção pode ainda ser realizada pela Divisão da Defesa Sanitária Animal (D.D.S.A.). 
c)  a inspeção será realizada também nas propriedades fornecedores de matérias-primas. 
d)  a concessão de inspeção pelo D.I.P.O.A., isenta o estabelecimento de qualquer outra fiscalização 

industrial ou sanitária federal, estadual ou municipal. 
e)  todas estão corretas. 
 
14. No abate de aves, deparamos com algumas doenças. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  coligranulomotose causada normalmente por E.Colli ocorre ao longo do intestino, mesentério e fígado, 

com lesões semelhantes à da tuberculose. 
b)  doença de Marek, é causada por vírus e, pode apresentar duas formas (visceral e nervosa). 
c)  leucose linfóide, ataca geralmente aves velhas, sendo que dificilmente ocorre em frangos de corte. 
d)  salmonelose, é ocasionada por bactérias, tendo como principais sorovares pullorum, galinarum, 

enteritidis e typhimurium. 
e)  todas estão corretas. 
 
15. Durante a matança de bovinos, é realizado a inspeção post mortem, em linhas de inspeção (artigos 147 à 
198 do RIISPOA). Assinale a alternativa errada: 
 
a)  no exame do conjunto cabeça-língua, inspeciona-se os maceteres e pterigóideos, para pesquisa de 

sarcosporidiose. 
b)  no exame do extrato gastro-intestinal, examina-se o esôfago, para inspecionar a cisticercose. 
c)  no pâncreas, deve-se pesquisar o eurytrema coelomaticum. 
d)  o esophagostomum spr, forma nódulos externos no intestino 
e)  patologias mais comuns no fígado: faciolose, hidatidose, cirrose, teleangiectasia, ancilostomíase. 
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16. Nos critérios de julgamento em abate de bovinos, assinale a alternativa correta: 
 
a)  quando as lesões de actinobacilose (zoonose) são localizadas sem complicações secundárias e, o animal 

se encontra em boas condições de nutrição, a carcaça, órgãos/vísceras podem ser aproveitadas, depois de 
removidas e condenadas as partes atingidas. 

b)  icterícia na gordura, tecido conjuntivo, aponeuroses e túnica interna dos vasos, condena totalmente o 
animal. 

c)  tuberculose (zoonose) localizada calcificada (aspecto regressivo, discreta, sem reação dos linfonodos 
satélites), condena a região da carcaça drenada pela linfa e, libera o restante da carcaça, órgãos e 
vísceras. 

d)  metrite localizada (processo já resolvido, sem pus e sem reflexo na carcaça), não condena o bovino. 
e)  todas as alternativas estão corretas. 
 
17. Qual dessas doenças não são zoonoses e de notificação obrigatória no Brasil? 
 
a)  brucelo e febre amarela. 
b)  toxoplasmose e raiva. 
c)  leptospirose e leishamaniose. 
d)  febre maculose (rickettsia rickettsia). 
e)  todas as alternativas estão corretas. 
 
18. Sobre a toxoplasmose: 
 
a)  é uma bactéria. 
b)  tem como hospedeiro definitivo, o homem. 
c)  é transmitida pela urina do gato. 
d)  as mulheres grávidas soro negativas para T.Gondii, devem ter contato com gatos, para adquirirem  

imunidade passiva. 
e)  todas as alternativas estão erradas. 
 
19. De acordo com a epidemiologia das doenças, qual não corresponde? 
 
a)  as brucelas não são hospedeiro específicas e, sob determinadas condições, podem transmitir-se a outras 

espécies animais. 
b)  a febre amarela (flavi-vírus), pode ser transmitida de pessoa para pessoa, desde que estejam em área de 

risco. 
c)  a leischmaniose tegumentar americana, apresenta três padrões epidemiológicos característicos: silvestre; 

ocupacional; e rural periurbano em área de risco. 
d)  a leptospirose, é uma doença contagiosa, amplamente disseminada de notificação obrigatória. 
e)  todas as alternativas estão corretas. 
 
20. Independentemente de classe social, a ocupação e o manejo desorganizado dos espaços, têm sido 
responsável pela imposição e aumento de animais sinantrópicos (roedores, morcegos, pombos, baratas, 
mosquitos e moscas de distintas espécies, escorpiões...) e, pelo crescimento de doenças como, leishmanioses, 
leptospirose, hantavirose, raiva causada por quiróteros, histoplasmose, criptococose, psitacose, agravos e 
doenças associadas à simulídeos, mosquitos e moscas, oportunizando a ocorrência de cegueira dos rios, 
dengue, febre amarela, filariose, doença de chagas, miíases, bernes e acidentes com animais peçonhentos. 
Assinale a alternativa errada: 
 
a)  na prevenção de doenças em uma comunidade, a prevenção primária de doenças, passa pela educação, 

alimentação, melhores moradias e área de lazer. 
b)  a prevenção secundária, engloba diagnóstico precoce (inquérito e exame periódico). 
c)  na prevenção primária, devemos fazer controle de vetores e imunização. 
d)  na prevenção secundária, a educação é mais importante. 
e)  todas as alternativas estão corretas. 
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21. Um cão que apresentou fezes negras e firmes, evoluiu para conjuntivite e pneumonia e, começou a ter 
mioclonias, tem como diagnóstico a nível de campo: 
 
a)  raiva. 
b)  leptospirose. 
c)  brucelose. 
d)  cinomose. 
e)  hepatite.   
 
22. Baseado na cadeia epidemiológica, a correlação errada é: 
 
a)  ancylostoma - fezes -  homem. 
b)  leptospirose - urina  - homem. 
c)  brucela - lácteos - homem. 
d)  taenia - fezes humanas - porco. 
e)  todas as alternativas estão certas. 
 
23. Assinale a alternativa errada: 
 
a)  a babesiose, é considerada uma endemia na região sul de Santa Catarina. 
b)  a gripe aviária, não é endêmica no Brasil. 
c)  raiva no mundo, não é uma pandemia. 
d)  o recente caso de febre aftose na fronteira catarinense, sugere que a febre aftosa é endêmica no Estado. 
e)  não há respostas erradas. 
 
24) Na educação ambiental, duas coisas precisam ser levadas em consideração: planejamento e gestão 
ambiental. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  planejamento ambiental é um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de ações 

internacionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a 
possibilitar a tomada de decisões com mínimo impacto ambiental. 

b)  gestão ambiental é administração do exercício de atividades econômicas e sociais para que se utilizem, 
de maneira racional, os recursos naturais renováveis ou não. A gestão ambiental deve visar o uso de 
práticas que garantam a conservação, a preservação da biodiversidade, a reciclagem das matérias-primas 
e a redução do impacto ambiental das atividades humanas, sobre os recursos naturais. 

c)  a reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, necessária ao uso 
sustentável dos recursos naturais à conservação da biodiversidade e, ao abrigo e proteção da fauna e flora 
nativa. 

d)  as áreas de preservação permanentes, são resumidamente, áreas cobertas ou não, por vegetação nativa, 
tendo como função ambiental. 

e)  todas as alternativas estão corretas. 
 
25. Assinale a alternativa incorreta com relação às formas de transmissão de zoonoses: 
 
a)  tuberculose, por contato direto com materiais contaminados ou, indiretamente por ingestão de alimentos. 
b)  raiva, geralmente se efetua por mordedura, via transcutânea, pela penetração do vírus. Também pode ser 

transmitida pela arranhadura e lambedura das mucosas. 
c)  leishmaniose, pela picada do mosquito fledotonídeo, infecto pelo agente. 
d)  larva migrans cutânea, pelo solo contaminado. 
e)  todas as alternativas estão corretas. 
 


