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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

TURNO: MANHÃ 

NÚMERO DE QUESTÕES:  40 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 

algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.03:  AUXILIAR DE VETERINÁRIO 
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(Texto 01) 

Enquanto os europeus discutem medidas drásticas para restringir a entrada de refugiados 

e brigam para saber quem vai receber os sírios, os países que realmente arcam com o ônus 

da crise de refugiados são as nações pobres. 

Segundo a agência de refugiados da ONU, o ACNUR, o número de pessoas forçadas a 

deixar suas casas por causa de guerras, conflitos e perseguições já ultrapassam a casa dos 

milhões em 2017. Um recorde histórico (inclui tanto pessoas que vão para outros países 

como aqueles que são reassentados em suas nações de origem, chamados de deslocados 

internos). 

Entre os dez países que mais acolhem refugiados, não há nenhuma nação rica. A Turquia 

é o país que mais recebe. O Líbano recebeu mais refugiados em relação ao tamanho da 

sua população do que qualquer outro país do mundo, 209 refugiados por 1.000 habitantes. 

Entre os países que mais acolhem refugiados estão também Paquistão (afegãos), Irã 

(afegãos), Etiópia (somalis, eritreus, sudaneses e sul-sudaneses), Jordânia (sírios) e 

Uganda (sul-sudaneses e congoleses). O impacto econômico sobre esses países é enorme. 

O Acnur mede a contribuição dos países que acolhem refugiados por meio de um índice 

econômico, entre outros. Nesse índice, compara-se o total de refugiados com o PIS per 

capita (em paridade de poder de compra) de um pais. Quanto maior o número de 

refugiados por US$1 de PIB per capita, maior o impacto econômico. 

Agora, é sempre bom lembrar que refugiados não podem ser vistos apenas como ônus. 

Integrados e realmente acolhidos pela sociedade, eles representam mão de obra, cultura e 

mercado consumidor. 

Justamente na União Europeia, onde a grilaria é maior, o envelhecimento da população é 

um problema e os refugiados podem ser a solução. Esses índices mostram que, em vez de 

dizerem que estão sobrecarregados, países europeus deveriam é ajudar nações em 

desenvolvimento que já sofrem por causa de suas economias mais frágeis e, de fato, estão 

arcando com a maior parte do ônus dessa crise. 

 

1. De acordo com as ideias do texto, os refugiados deixam seu país a fim de fugir dos 

conflitos lá existentes. Contudo, os países ricos: 

 

a) Também estão com conflitos internos, apesar de serem políticos e econômicos, 

impossibilitando o auxílio aos refugiados. 

b) Possuem um evidente envelhecimento da população, devendo selecionar refugiados 

com faixas etárias mais baixas. 

c) Estão sobrecarregados, pois já alcançaram o limite proposto de ajuda aos refugiados, 

não lhes cabendo mais arcar com o ônus da crise. 

d) Deveriam rever sua política de auxílio, não só aos refugiados, mas às nações em 

desenvolvimento nesse momento de crise. 

 

2. Em relação às ideias do texto, segundo a agência de refugiados da ONU, ACNUR: 

a) O Produto Interno Bruto (PIB) é valorizado devido a mão de obra, cultura e mercado 

consumidor proporcionados pelos refugiados. 
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b) Os países ricos estão, cada vez mais, com a população envelhecida, devendo dar 

entrada aos refugiados como tentativa de reverter a situação. 

c) Uma das formas de calcular o impacto econômico nos países que acolhem 

refugiados é relacionar o número destes ao PIB per capita. 

d) A Turquia é o país que possui maior impacto econômico por causa do acolhimento aos 

refugiados. 

 

3. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A conjunção “Enquanto” (linha 1) poderia ser corretamente substituída por “Não 

obstante”, sem alteração de sentido da frase. 

b) A expressão “quem” (linha 2) exerce a mesma função sintática que a partícula 

“que” (linha 20). 

c) A locução verbal “podem ser” (linha 24) poderia ser corretamente substituída, sem 

alteração de sentido da frase, por “poderiam ter sido”. 

d) A palavra “ônus” (linha 27) é acentuada pela mesma regra que a palavra “econômico” 

(linha 17) é acentuada. 

 

4. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho abaixo destacado está totalmente 

CORRETA, livre de erros gramaticais, e que mantém as ideias do texto: 

“Entre os dez países que mais acolhem refugiados, não há nenhuma nação rica.” (linha 

9) 

a) Não existe nenhuma nação rica entre os dez países os quais mais acolhem 

refugiados. 

b) Entre os dez países quem acolhe mais refugiados, não há nenhuma nação rica. 

c) Não existem nações ricas entre os países que mais acolhem refugiados. 

d) Há nenhuma nação rica entre aqueles em que mais acolhem refugiados. 

 

5. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA: 

 

I. A palavra “mais” (linha 9) exerce função morfológica de advérbio de intensidade. 

II. A palavra “mais” em “mais refugiados” (linha 10) exerce a função morfológica de 

pronome indefinido. 

III. A palavra “maior” (linha 23) exerce a função morfológica de adjetivo. 

 

a) Apenas I está correta.   b) Apenas I e II estão corretas.   

c) Apenas III está correta.   d) I, II e III estão corretas. 

 

6. Em relação à acentuação gráfica, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A palavra “sírios” (linha 2) leva acento pela mesma regra que a palavra “países” (linha 

2). 

b) O verbo “há” (linha 9) é acentuado pela seguinte regra: acentuam-se todas as 

palavras monossílabas tônicas terminadas em “a”. 

c) A palavra “econômico” (linha 14) é acentuada pela seguinte regra: acentuam-se as 

palavras oxítonas terminadas em “o”. 

d) A palavra “frágeis” (linha 26) é acentuada pela mesma regra que a palavra “Líbano” 

(linha 10) 
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7. Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função morfológica 

do trecho do texto “A Turquia é o país que mais recebe. ” (linhas 9 e 10): 

 

a) Hoje faço o que mais gosto. 

b) Que alto você está falando! 

c) Há que se experimentar essa nova alternativa. 

d) Preciso que saiba disso. 

 

8. Complete as lacunas com os termos corretos e assinale a alternativa correspondente, na 

ordem em que aparecem: 

 

I. Sem mais ____, fui-me embora.       

II. Eles ____ obtido a cópia do documento. 

III. Fomos ____ uma bela exposição ontem. 

 

a) I. porquê; II. haviam; III. a  b) I. porque; II. haviam; III. à 

c) I. por que; II. havia; III. à   d) I. porquê; II. havia; III. a 

 

9. Em relação à colocação do pronome oblíquo na oração, assinale a frase em que o 

emprego de ênclise é facultativo: 

a) Alguém se interessou pelo caso.     b) Não se aceitarão sugestões. 

c) Aproximou-se da casa abandonada.  d) As crianças se sentaram à beira do mar. 

 

10. Em relação às regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma entre 

parênteses completa CORRETAMENTE a lacuna da frase: 

a) Só um quarto dos atletas ____ aprovados no exame médico. (foram) 

b) ____ haver diversos motivos. (Devem) 

c) Alguns de vós ____ o discurso? (concluireis) 

d) O paciente e a médica estavam ____. (preocupadas) 

 

11. Uma fábrica de biscoitos tem 50 opções de tamanho em seus pacotes, numerados de 

1 a 50. Sabendo que todos os pesos seguem o mesmo polinômio do segundo grau e que o 

número 1 pesa 100g e o número 10 pesa 10kg, quanto pesa o número 12? 

 

a) 14,4kg                 b) 28,8kg                   c) 25,5kg                d) 12,2kg 

 

12. Comprei 1kg de acém, 2kg de frango e 4kg de linguiça. Se o preço do quilograma do 

acém é o dobro do preço do frango, e o preço do quilograma da linguiça é metade do 

frango, qual o preço do quilograma da linguiça se gastei R$ 120,00? 

 

a) R$ 40,00              b) R$ 30,00                c) R$ 10,00            d) R$ 50,00 

 

13. Jandira comprou uma caminhonete para pagar em 2 meses o valor de R$ 140.000,00, 

com as parcelas a juros simples. Se ela tivesse pago no ato, o carro teria custado R$ 

100.000,00. Qual a taxa de juros que ela pagou nesse período? 

 

a) 15% ao mês          b) 20% ao mês          c) 25% ao mês            d) 40% ao mês 
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14. Quais os valores de X e Y? 

 

 

 

 

 

a) X=15 e Y=30  b) X= 3 e Y=12 c) X= 6 e Y=3  d) X e Y=3 

15. Um funcionário recebeu um arquivo por e-mail do seu superior. Ao ver o formato do 

conteúdo a ser aberto, achou prudente não efetuar o download por se tratar de uma 

extensão de arquivo potencialmente perigosa. Estamos falando da extensão: 

a) .EXE  b).WAV  c) .XLS   d) .JPG 

16. ___________ é um gerenciador de arquivos e pastas do sistema Windows. Ou seja, é 

utilizado para a cópia, exclusão, organização, movimentação e todas as atividades de 

gerenciamento de arquivos. 

a) Windows Explorer.    b) Diretório. 

c) Sistema Operacional.   d) Gerenciador de arquivos. 

 

17. Podemos definir Tecnológica da Informação como: 

a) Fator essencial para a gestão financeira e estratégica de uma organização e não 

apenas como um suporte a ela. 

b) Processo indispensável na gestão da empresa, devendo ser gerido pelos departamentos 

administrativos 

c) Organismo independente dentro da empresa, não participando da gestão dos demais 

departamentos 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

18. De acordo com a posição dos dedos no teclado para realização de uma digitação, as 

teclas B, T e F são digitadas com qual dedo da mão esquerda? 

a) Polegar            b) Indicador                 c) Médio                        d) Anelar 

 

19. “Gorda”, “feio”, “esquisito”, “cabelo ruim”, “sardenta”.  Esses são alguns dos muitos 

exemplos de bullying que, a cada dia mais, as escolas, em especial, fazem relatos. Com 

base no assunto, podemos dizer que: 

 

a) Bullying é um tipo de brincadeira de mal gosto. 

b) O bullying não traz consequências comportamentais, emocionais e sociais. 

c) Bullying compreende todas as formas de atitudes agressivas, realizadas de forma 

voluntária e repetitiva que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou 

mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia e realizada dentro de uma 

relação desigual de poder. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

     3      

    3  3     

   3  6  3    

  3  9  9  3   

 3  12  18  12  3  

3  X  Y  Y  X  3 



6 

20. O atual sistema político do Brasil é baseado na ___________ de poderes do Estado, 

com a distinção entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Embora o Governo seja 

__________, essa separação se fundamenta na atribuição de uma função determinada e 

delimitada a cada um dos poderes de Estado, que deve ser exercida com total __________ 

em relação aos outros.  

 

a) União, triplo, dependência.              b) Separação, uno, independência. 

c) Separação, triplo, dependência.                d) União, uno, independência. 

 

 

 

21. A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus no 

organismo e representa um sério problema de saúde pública. Sobre esse agravo é 

CORRETO dizer: 

a) Apesar de ser uma doença de alto custo para o sistema de saúde, não apresenta alta 

letalidade 

b) O vírus da raiva está presente na saliva e nas secreções do animal infectado que 

o transmite principalmente através da mordedura. 

c) O vírus se instala prioritariamente no sistema nervoso central e ali permanece, 

causando danos neurológicos ao doente  

d) Após ter contraído a doença, o homem fica imune a ela.  

 

22. Marque a alternativa CORRETA.  

a) Imunidade adquirida ativa artificial: soro antiofídico. 

b) Imunidade adquirida ativa natural: soro antiofídico.  

c) Imunidade adquirida passiva artificial: soro antiofídico.  

d) Imunidade adquirida passiva natural: soro antiofídico.  

 

23. A raiva é causada por um vírus RNA. Sobre esta doença marque a alternativa 

CORRETA.  

a) A transmissão se dá quando um animal doente inocula o vírus, contido na saliva, 

mordendo um indivíduo sadio.  

b) Os caninos são os principais vetores da raiva urbana. 

c) Morcego hematófagos, frutívoros e insetívoros podem atuar como vetores no ciclo da 

raiva silvestre. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24. ______________ é uma reação imunológica aplicada na rotina do diagnóstico 

laboratorial da raiva. 

a) Fixação de complemento.    b) Imunodifusão em gel. 

c) Imunofluorescência direta.   d) Soroaglutinação.   

 

25. É o tempo de gestação de uma vaca: 

 

 a) 9 meses.         b)10 meses.  c) 12 meses.   d) 15 meses. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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26. Para ser classificado como do tipo “extra” o ovo tem que pesar: 

  

a) Entre 30 e 40 gramas.  b) Entre 40 e 45 gramas.  

c) Entre 45 e 55 gramas.  d) Superior a 61 gramas. 

 

27. Cistos foram encontrados nas vísceras renais de suínos. Em uma inspeção sanitária, é 

CORRETO: 

 

a) Retirar a parte afetada do órgão liberando o restante, e a carcaça é liberada. 

b) Liberar órgão para o consumo. 

c) Retirar a parte afetada do órgão liberando o restante, e a carcaça é condenada.  

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

28. No ciclo silvestre, os ____________ são reservatórios do vírus da Febre Amarela.  

 

a) Lagomorfos.       b) Primatas não humanos.    

c) Roedores sinantrópicos.   d) Edentados. 

 

29. Sobre a vacinação contra febre aftosa é CORRETO afirmar:  

 

a) A vacinação sistemática e obrigatória, em áreas definidas pelo MAPA, deve ser 

realizada em bovinos e bubalinos de todas as idades. É proibida a vacinação de caprinos, 

ovinos e suínos. 

b) As cepas virais a serem utilizadas nas vacinas serão definidas pelo serviço veterinário 

oficial, com base na avaliação da situação epidemiológica prevalente.  

c) A critério do serviço veterinário oficial poderá ser produzido vacinas com 

características específicas para utilização em áreas e situações de risco. 

d)Todas as alternativas estão corretas.  

 

30. A nosemose é uma doença parasitária que acomete:  

 

a) Aves.  b) Abelhas.  c) Peixes.   d) Bovinos. 

 

31. A __________ é a etapa do processamento do leite realizada a altas temperaturas 

assegurando a destruição completa de bactérias resistentes ao calor, formadoras de 

esporos, tornando o leite estéril. 

 

a) Esterilização.  b) Desnatação.  c) Assepsia.  d) Homogeneização. 

 

32. O processo de transmissão de doença do homem para os animais é chamado de: 

 

a) Zooantroponoses.       b) Humonoses.  c) Antropozoonose.      d) Sappienoses. 

 

33. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Muitos microorganismos poderem causar toxinfecções alimentares coletivas, 

entretanto, os mais comuns são: Clostridium perfringens (toxina) grandes peças de carne 

mal cozinhadas, Staphylococcus aureus (toxina) carne pré-cozinhada, cremes, maionese. 

Salmonella spp. ovos, maionese, pastelaria, carne ave mal passada. 
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b) Normalmente os vírus são causa de toxinfecções coletivas, exceto os vírus do 

grupo Norwalk. 

c) As intoxicações alimentares geralmente são provocadas por manutenção dos alimentos 

à temperatura ambiente (entre 10 e 60ºC) por várias horas.  

d) Por definição, a verdadeira intoxicação é causada por toxinas produzidas por 

determinadas bactérias. Contudo, bactérias como a Salmonella spp. e a Shigella spp. não 

produzem toxinas, mas ao alastrar-se no intestino resultam numa “síndrome” similar, cuja 

diferença clínica mais importante é a febre, não característica das bactérias toxigênicas. 

 

34. A identificação e controle dos fatores de risco na perspectiva da higiene do trabalho, 

os princípios básicos da tecnologia de controle, propostos pela Higiene do Trabalho, 

podem ser enunciadas como: 

 

a) Se for possível, disseminá-lo de tal forma que se propague para o ambiente. 

b) Evitar que um agente potencialmente perigoso ou tóxico para a saúde seja 

utilizado, formado ou liberado. 

c) Se for possível ou insuficiente, espalhar ou disseminar no ambiente de trabalho. 

d) Desbloquear as vias de entrada no organismo: respiratória, pele, boca e ouvidos para 

impedir que um agente nocivo atinja um órgão crítico, causando lesão. 

 

35. Em bovinocultura, são fatores a serem levados em consideração num sistema ideal de 

cruzamento, EXCETO: 

a) Não dar ênfase à heterose.  

b) Possibilitar o uso de fêmeas mestiças.  

c) Não interferir com a seleção.  

d) Permitir que tanto machos quanto fêmeas sejam adaptados ao ambiente onde eles e 

suas progênies serão criados.  

 

36. São vantagens do confinamento, EXCETO: 

a) Aumento desordenado de insumo. 

b) Aumento da eficiência produtiva do rebanho. 

c) Uso de forragem excedente de verão e liberação das áreas de pastagem para outras 

categorias durante o confinamento. 

d) Flexibilidade de produção. 

 

37. A raiva é uma infecção viral mortal transmitida para seres humanos a partir da saliva 

de animais infectados, geralmente por uma mordida. Assinale a opção que indica a 

medida de prevenção da transmissão da doença. 

a) Destinação adequada de esgoto doméstico. 

b) Vacinação de animais domésticos como cães e gatos.  

c) Tratamento da água de consumo humano.   

d) Eliminação de focos de produção de vetores. 

 

38. A desinfecção realizada em lavadoras automáticas, com exposição do artigo em água, 

a temperaturas de aproximadamente 60 a 90 graus centígrados por 10 a 30 minutos, 

conforme a instrução do fabricante, é indicada para a desinfecção de circuitos de 

respiradores. Este processo é CHAMADO de: 

 

a) Pasteurização.         b) Esterilização. c) Descontaminação.            d) Desinfecção. 
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39. Marta foi mordida por um cachorro desconhecido que logo fugiu. Os parentes 

passaram a desconfiar que a vítima estava com Raiva Humana. No diagnóstico 

diferencial, ao exame, devem ser consideradas para a suspeita clínica:  

a) Analgesia; distrofia; anafilaxia.   b) Icterícia; hiperalgesia; hipertrofia.  

c) Hipnose; flacidez; pirexia.   d) Hiperacusia; hiperosmia; fotofobia.  

 

40. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) A teníase se desenvolve no homem quando este ingere ovos ou proglotes de Taenia 

solium. 

b) Taenia solium tem como hospedeiro intermediário o suíno. É um cestódeo 

também conhecido como solitária quando parasita o intestino delgado do homem.  

c) O ovino é o hospedeiro intermediário da Taenia saginata. 

d) Quando se ingere carne de suíno ou bovino pouco cozida adquire-se a cisticercose. 

 

 

 


