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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Médico Veterinário
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:
02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas,
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 24 de abril de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
4 (quatro) horas

Data da Prova:
23 de abril de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Leia o texto, a seguir, e responda as questões de 01 a 05
O classificado através da história
Luis Fernando Veríssimo
SÍTIO – Vendo. Barbada. Ótima localização. Água à vontade. Árvores frutíferas. Caça abundante. Um paraíso.
Antigos ocupantes despejados por questões morais. Ideal para um casal de mais idade. Negócio de Pai para filhos.
Tratar com Deus
CRUZEIRO – Procuram-se casais para um cruzeiro de 40 dias e 40 noites. Ótima oportunidade para fazer novas
amizades, compartilhar alegre vida de bordo e preservar a espécie. Trazer guarda-chuva. Tratar com Noé.
ELEFANTES – Vendo. Para circo ou zoológico. Usados, mas em bom estado. Já domados e com baixa no exército.
Tratar com Aníbal.
CAVALO – Troco por um reino. Tratar com Ricardo III. - Troco por qualquer outro animal de porte, mais moço.
Deve ser macho. Tratar com Leda.
LEÃO – Oferece-se para shows, aniversários, quermesses, etc. Fotogênico, boa voz, experiência em cinema. Tem
referências da MGM, para a qual trabalhou até a aposentadoria compulsória.
ÓRGÃO – Compro qualquer um. À vista. Também a audição, o sistema linfático, etc. Tratar com Dr. Frankstein, no
Castelo
CABEÇAS – Compro para coleção. Tenho as de João Batista, Maria Antonieta e todo bando de Lampião.
COZINHEIRA – Procuro. Para família de fino trato. Deve ter experiências em banquetes e uma boa mão para
venenos. Se falhar, pode dormir no emprego, para sempre. Tratar com Lucrecia Borgia.
TORRO TUDO – E toco cítara. Tratar com Nero.
BARBADA – Vendo ótima residência por preço de ocasião. Motivo força maior. 117 quartos, 80 banheiros, amplos
salões, lustres, tapetes, dispensa completa para 200 empregados, 50 vagas na estrebaria. Centro do terreno
ajardinado. Tratar com Luix XVI. em Versalhes, antes que seja tarde.
TELEFONE – pouco usado. Prefixo 1. Tratar com A.G. BELL.
CASAMENTO – Homem só, boa aparência, situação estável. Procura moça para ser companheira pelo resto da vida
dela. Procurar Barba Azul.
CORRESPONDÊNCIA – Quero me corresponder com qualquer pessoa em qualquer lugar. Escrever para Robinson
Crusoé com urgência.
CHICOTE – Correntes, arreios, chapa quente, cadeirinha de Afrodite, cabrito mecânico, grande seleção de alicates,
uma prensa, ferros para marcação. Vendo tudo com manual de instrução. Motivo, prisão. Tratar com Marquês de
Sade.
ASSISTENTE DE PINTOR – Deve ter prática em pintar de costas. Preciso de assistente porque estou
momentaneamente impossibilitado de trabalhar. Caiu pingo no meu olho. Procurar Michelangelo, na Capela Sistina.
ENGENHEIRO – Precisa-se, urgente, para substituir elemento demitido por motivo de embriaguez. Tratar na
prefeitura de Pisa, Itália.
TRIPULANTES – Preciso para excursão marítima. Jogo tudo nessa empreitada. Tentamos provar que se pode chegar
à Índia viajando para o Oeste. Se conseguirmos, seremos famosos. Se não, a história nos esquecerá. Tratar com
Cristóvão Colombo.
IN: Comédias para se ler na escola. São Paulo: Cortez.
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01) O texto é:

06) Assinale a alternativa que contém uma
interpretação INCORRETA, entre parênteses, para o
termo em destaque nos enunciados:

A) Um anúncio publicitário.
B) Um texto não-ficcional.

02) O uso de maiúscula no trecho “Negócio de Pai para
filhos” remete, ironicamente:

A) Após a APÓSTROFE, deu seguimento à fala.
(interrupção súbita).
B) CERROU dentes e punhos (pressionou, apertou).
C) Ignorou a MISSIVA recebida (carta).
D) Lutava pela DISCRIMINALIZAÇÃO das drogas
(exclusão da criminalização).

A) À crônica de costumes.

07) “É __________ entrada de pessoas ___________ ao serviço
e ao pessoal que __________ de plantão.”

C) Uma crônica jornalística.
D) Uma crônica literária.

B) Ao discurso literário.

A opção que completa, correta e respectivamente, as
lacunas da frase acima é:

C) Ao discurso político.
D) Ao texto bíblico.
03) Assinale a alternativa que contém a interpretação
mais adequada para o termo “empreitada”, utilizado
no trecho: “Jogo tudo nessa empreitada”:
A) Contrato para trabalho temporário sem vínculo
empregatício.
B) Obra por conta de outrem, mediante retribuição
estipulada antecipadamente.
C) Tarefa, trabalho ou iniciativa.
D) Trabalho ajustado para pagamento global e não
parcelado.
04) Assinale a alternativa CORRETA em relação ao texto:
A) A linguagem é concisa e reproduz os elementos
centrais presentes no gênero “classificado”.
B) O conhecimento prévio de mundo é elemento
importante para a ampla compreensão dos aspectos
não verbais do texto.
C) O texto apresenta elementos verbais e não verbais
sem os quais o recurso da ironia não poderia ser
amplamente compreendido pelo leitor.
D) O uso frequente da terceira pessoa do singular é um
recurso linguístico utilizado pelo narrador para
garantir distanciamento do fato narrado.
05) Assinale a alternativa INCORRETA em relação à
ortografia dos termos em destaque:
A) Achava a discussão FÚTIL e SUPÉRFULA.
B) Comemos carne de CARANGUEJO.
C) Ele é CABELEIREIRO e MAQUIADOR profissional.
D) Não
consultaram
as
METEOROLOGIA do local.
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

informações

A)
B)
C)
D)

proibida – alheia – estejam.
proibida – alheios – estejam.
proibido – alheias – esteja.
proibido – alheio – esteja.

08) A frase que não está de acordo com a língua culta
padrão está na alternativa:
A) Mesmo que você lhe proponha um acordo amigável,
ela não aceitará.
B) Não esqueças os dons que recebestes, lembra
sempre que a felicidade se constrói aos poucos.
C) Quando eu reouver o dinheiro, pagarei minha dívida
com você.
D) Talvez sua bagagem de mão cabe no compartimento
do ônibus e você pôde viajar tranquila.
09) Em relação à conjugação verbal, assinale a
alternativa INCORRETA segundo o padrão culto do
idioma.
A) Mesmo que você lhe proponha um acordo amigável,
ele não aceitará.
B) O funcionário que dispor de tempo será orientado
pelo supervisor.
C) Se não nos mantivermos preocupados, duvidarão de
nós.
D) Se você compuser a melodia, eu farei a letra.
10) Segundo o padrão culto da língua, há ERRO quanto à
colocação do pronome oblíquo átono em:
A)

Deixar-me-ia bastante preocupado, se chegasse
tarde.
B) Não disse-me nada sobre o novo emprego.
C) O juiz tinha se queixado do comportamento
irreverente do réu.
D) Tudo se transforma neste mundo.

da
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“... não quis lavar as mãos, e de certa forma
INFORMÁTICA
11) Marque V para as assertivas verdadeiras e F para as
falsas:
( ) A extensão dos documentos do Microsoft Office Word
é .DOC
( ) No menu iniciar não podemos colocar programas.
( ) O Boot é o termo em inglês para o processo de
iniciação do computador que carrega o sistema
operacional quando a máquina é ligada.
A)
B)
C)
D)

F, V, V
V, V, V
V, F, V
V, V, F

12) As definições enumeradas a seguir:
1 – É a cópia de dados de um dispositivo de
armazenamento para outro que possam ser
restaurados em caso da perda dos dados originais.
2 – São programas que tem habilidade de agir sem ser
detectados.
3 – São códigos ou programa que infectam outros
programas e se multiplicam, na maioria das vezes
podem causar danos aos sistemas infectados.
São respectivamente de:
A)
B)
C)
D)

Vírus, Stealth, Backup
Download, Stealth, Backup
Backup, Stealth, Vírus.
Backup, Download, Vírus

13) O Power Point inclui botões de ação prontos que
você pode condicionar à apresentação e para os
quais é possível definir _______________________. Os
botões de ação, contém formas como ___________ para
a direita e para a esquerda. Use-os para incluir
símbolos de fácil compreensão referentes às ações
de ir para o próximo, anterior, primeiro e último
slide.
No texto acima as palavras que completam corretamente
os espaços em branco são:
A)
B)
C)
D)

End, Setas
Hiperlink, Setas
Setas, Hiperlink
Download, setas

14) Um usuário que deseja alterar a cor de um texto
selecionado no MS Word, deve formatar:
A)
B)
C)
D)

parágrafo
borda e sombreamento
fonte
espaçamento

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

QUESTÕES DE 11 A 20
15) Para compor uma nova mensagem de correio
eletrônico devemos seguir os passos relacionados
abaixo:
1 – Clique em Novo;
2 – Para adicionar um destinatário, clique em Para ou
clique na caixa imediatamente abaixo.
Clique no destinatário na lista de contatos frequentes
ou comece a escrever o nome ou endereço de correio
eletrônico e clique no destinatário quando este for a
apresentado.
Verifica-se que:
A)
B)
C)
D)

1, 2 e 3 são verdadeiras.
1 e 2 são verdadeiras.
1 e 3 são falsas.
1 e 2 são falsas.

16) O armazenamento secundário removível facilita o
backup e a transferência de dados e pode ser feito
em, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

CDs
Cartões de memória
Caixas
DVDs

17) São
componentes
de
Hardware
microcomputador, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

de

um

monitor
sistema operacional
cooler
impressora

18) Os modos de exibição no Power Point podem ser,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Modo Estrutura de tópicos
Modo Anotações
Modo folha
Modo Apresentação de Slides

19) No Microsoft Excel na aba/menu “inserir” temos as
opções, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Gráfico
Tabela
Filtro
Imagens

20) O ícone a seguir pertence ao menu correspondências
do Microsoft Word, o qual nos permite:
A)
B)
C)
D)

Fazer etiquetas
Inserir nota de rodapé
Inserir nota de fim
Iniciar mala direta
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Analise as afirmativas abaixo relacionadas às
doenças tuberculose e a brucelose e a seguir, marque
a opção CORRETA:
I - Um dos métodos de prevenção da brucelose é realizado
através da vacinação de bezerras e bezerros com
idade de 3 a 8 meses de idade;
II - A transmissão da tuberculose para humanos pode
acontecer por ingestão de leite e produtos lácteos
não pasteurizados;
III - Falsas reações positivas ao teste alérgico para
diagnóstico da tuberculose bovina podem ser
causadas por infecções pelo Mycobacterium avium
e/ou Mycobacterium paratuberculosis;
IV - Bovinos com tuberculose, apresentando lesões muito
extensas causadas pela doença, tendem a revelar
menor sensibilidade ao teste alérgico para
diagnóstico da doença, em relação aos animais no
início da infecção, com lesões ainda pequenas.
A)
B)
C)
D)

Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.

22) As seguintes afirmativas se referem a imunologia.
I. Os antígenos são as substâncias que estimulam a
produção dos anticorpos e, além disso, que reagem
especificamente com eles.
II. Os anticorpos são glicoproteínas produzidas quando a
célula-mestra reconhece a presença de um antígeno.
Essa, um linfócito, é um tipo de leucócito dividido em
dois grupos que irão variar de acordo com a
necessidade ou não da passagem pelo timo para a
maturação.
III. A sequência de aminoácidos de um anticorpo é igual em
todos eles, sendo variável somente em uma parte que
irá determinar a especificidade desse.
Responda:
A)
B)
C)
D)

Se apenas a afirmativa I estiver correta.
Se apenas a afirmativa II estiver correta.
Se apenas a afirmativa III estiver correta.
Se todas as afirmativas forem verdadeiras.

23) Os dois critérios normalmente utilizados para a
classificação internacional dos alimentos para a
alimentação animal são:
A)
B)
C)
D)

Vitaminas e o teor de fibra bruta.
Energia e proteína.
Proteína e o teor de fibra.
Matéria seca e vitaminas.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

QUESTÕES DE 21 A 30
24) Quanto à vacinação contra a Brucelose é correto
afirmar que:
A) É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das
espécies bovina e bubalina, na faixa etária de 6 a 15
meses.
B) Devem ser vacinados com a vacina B19, todos
machos e fêmeas em qualquer faixa etária, quando
existe risco de epidemia na propriedade.
C) É obrigatória a comprovação da vacinação das
bezerras na unidade local do serviço de defesa
oficial, no mínimo uma vez por semestre.
D) A vacinação de fêmeas com idade superior a oito
meses com a vacina B19, poderá ser autorizada, sem
prejuízo dos testes diagnósticos.
25) Nos dias atuais encontram-se emergentes doenças
que já haviam sido controladas em épocas
anteriores, dentre essas a leishmaniose visceral
apresenta-se como uma das principais. É correto
afirmar que a leishmaniose visceral:
A) É transmitida por contato direto entre o reservatório
e o indivíduo susceptível.
B) Constitui-se como um grande problema de saúde
pública, devido a sua dinâmica epidemiológica,
sendo umas das principais doenças emergentes da
atualidade,
demandando
em
altos
custos
hospitalares e ambulatoriais além dos gastos com
controle epidemiológico de reservatórios e vetores.
C) É uma doença que só acomete os cães e o homem,
sendo todas as outras espécies refratárias à infecção.
D) O controle é feito através do tratamento dos cães
reagentes com drogas antimoniais, sendo esse
tratamento altamente efetivo, isento de efeitos
colaterais e baixo índice de recidivas.
26) São medidas eficientes para o controle da raiva:
A)
B)
C)
D)

Destruição dos animais silvestres.
Fervura do leite antes do consumo.
Não ingestão de carnes mal cozidas.
Redução ou eliminação de casos em carnívoros
domésticos e nos reservatórios silvestres.

27) Com relação a Raiva, é CORRETO afirmar:
A) Nos cães e gatos a forma mais comum e a Paralítica.
B) A raiva é uma Encefalomielite viral crônica,
acometendo o homem e vários outros mamíferos.
C) Para transmissão é necessária a secreção do animal
infectado com uma solução de continuidade, não
atravessa a pele íntegra.
D) Etiologia: Lyssavirus, fam. Rhabdoviridae, DNA, com
invólucro onde emergem glicoproteínas, responsável
pela indução de imunidade.
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28) É correto afirmar que:
A) A Febre Amarela é causada por bactérias Gram
positivas;
B) A Febre Amarela é uma doença causada por um vírus
transmitido por mosquitos. O Aedes aegypti pode
transmitir a febre amarela na forma urbana, o que,
desde 2001, não ocorre no Brasil.
C) A Febre Amarela, mais conhecida como malária, é
transmitida por artrópodes do gênero boophilus,
sendo mais presente em áreas de alta concentração
humana.
D) Devem ser vacinados contra Febre Amarela, apenas
adultos e crianças que vivem em regiões endêmicas,
isto é, regiões onde há casos da doença em humanos
e em regiões onde há circulação do vírus entre
animais (macacos). A vacina deve ser dada ainda a
todas as pessoas que pretendem viajar para locais
onde a febre amarela é endêmica.
29) No teste de detecção de Peróxido de Hidrogênio no
leite, o resultado positivo é caracterizado por:
A) Desenvolvimento da cor verde oliva
B) Desenvolvimento da cor amarela
C) Desenvolvimento da cor azul celeste
D) Desenvolvimento da cor salmão.
30) São doenças de importância econômica na produção
de bovinos de leite.
A) Cinomose e parvovirose.
B) Brucelose e tuberculose.
C) Panleucopenia felina, toxoplasmose.
D) CAE, papilomatose cutânea
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