
 

COMISSÃO EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO

Comunicado I – 04/06/2021

Informa  decisão  dos recursos
apresentados em  face  ao  gabarito
preliminar e questões das provas do
Concurso Público nº 001/2021.

A  Comissão  do  Concurso Público,  nomeada  pela  Portaria  nº  162/2021,  representado  por  seu
Presidente, Sr.  Andre Luis Preis Domingos, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos
pela empresa responsável pela execução do Concurso Público, torna pública a deliberação da banca
examinadora em relação aos recursos apresentados no tocante ao gabarito preliminar e questões das
provas do Concurso Público nº 001/2021.

Cargo
Nº

Inscrição
Que
stão

Resultado

Atendente
Geral

2082712
2083413
2083356
2082113
2083366

12

As alternativas A, B, C, D não apresentam uma resposta válida
ao enunciado. Assim, os recursos apresentados têm fundamento.

RECURSOS DEFERIDOS. QUESTÃO ANULADA.

2081675
2082241
2083366

24

A questão impugnada apresenta,  com efeito,  três  alternativas
que respondem à mesma (A, B, C), enquanto a alternativa que o
gabarito aponta como correta (D) não é uma resposta válida ao
enunciado. Assim, os recursos apresentados têm fundamento. 

RECURSOS DEFERIDOS. QUESTÃO ANULADA.

Médico
Veterinári

o

20

208
339
0

20) Ao submeter um animal à anestesia geral é importante fazer
várias  considerações  para  evitar  surpresas  durante  o
procedimento. É muito comum ocorrer problemas relacionados
à raça do animal. Leia as alternativas abaixo e marque a que
apresenta uma peculiaridade INCORRETA em relação a cada
raça.

A) A raça Boxer é sensível à sedação, a dose deve ser reduzida
para 1/2 a 1/4 da de outras raças com mesmo peso.

B) Cães galgos apresentam recuperação prolongada após o em-
prego de Tiopental por apresentarem relação superfície cor-
pórea/massa  muscular  e  relação  corpórea/massa  adiposa
elevada.

C) Dobermann é uma raça predisposta a doenças cardíacas e
morte súbita.

D) Dog-Alemão apresenta temperamento dócil e alta taxa meta-
bólica, necessitando doses maiores de sedativos e anestési-
cos. 

RESPOSTA:

Avaliação Pré-Anestésica

Raça: Cães galgos apresentam recuperação prolongada após o
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emprego de Tiopental por apresentarem relação superfície cor-
pórea / massa muscular e relação corpórea / massa adiposa ele-
vada. 

Fonte: Veteririnarian Docs

Anestesio-01

Disponível em: 
<https://pt.scribd.com/document/433302853/Anestesio-01>

Acessado em 03 jun 2021.

Em tempo, o candidato não apresentou em seu recurso nenhuma
bibliografia para justificar sua argumentação.

Recurso INDEFERIDO: Fica mantida a alternativa "D” como
resposta para a questão.

Médico
Veterinári

o

26

208
339
0

26) Logo após o parto o leite possui sabor salgado, coloração
amarelada e rico em proteínas. Sobre este tema, analise os itens
abaixo.

I – Contaminação: Antibióticos em veículo oleoso possuem pe-
ríodo de carência de 3 dias. 

II – No leite UHT, quando armazenado em temperatura ambien-
te, pode-se encontrar grumos e consequentemente redução da
vida útil do produto. 

III – O Leite do final da lactação sofre interferência na coagu-
lação (teste do álcool/alizarol) e estabilidade térmica do leite. 

Estão INCORRETAS:

A) I, II e III, todas.

B) Somente I e II.

C) Somente I e III.

D) Somente II e III.

RESPOSTA:

Interferência na Qualidade do Leite e Derivados: Redução da
vida útil do produto (diminuição do prazo de validade), princi-
palmente leite UHT o qual é armazenado em temperatura ambi-
ente. Pode-se encontrar grumos. 

Fonte: Veteririnarian Docs

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal II

Fatores que Interferem na Quantidade e Composição do Leite

Disponível em: <https://docplayer.com.br/9517565-Inspecao-e-
tecnologia-de-produtos-de-origem-animal-ii.html>

Acessado em 03 jun 2021.

Em tempo, o candidato não apresentou em seu recurso nenhuma
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bibliografia para justificar sua argumentação.

Recurso INDEFERIDO: Fica mantida a alternativa "C” como
resposta para a questão.

Médico
Veterinári

o

30

208
339
0

30) O  Programa  nacional  de  controle  e  erradicação  da
brucelose  bovina  foi  instituído  em  2001  pelo  MAPA.  Nessa
ocasião a vacinação começou a ser obrigatória para bovinos e
bubalinos em todo território nacional. A vacinação deve então
obedecer a algumas regras desde a escolha da cepa da vacina e
o tipo de marcação que o animal  deverá receber.  Sobre este
tema, assinale a afirmativa INCORRETA.

A) A amostra B19 é atenuada para fêmeas jovens; pode, entre-
tanto, causar orquite nos machos e provocar aborto se admi-
nistrada durante a gestação.

B) A enfermidade, em humanos, predomina em adultos entre 20
e 50 anos de idade, sendo excepcionalmente observada na
infância.

C) O agente causador trata-se de uma bactéria do gênero Bru-
cella, no qual existe, atualmente, oito espécies diferentes, po-
dendo ter como hospedeiro várias espécies de animais do-
mésticos e silvestres, inclusive o homem.

D) Se as fêmeas forem vacinadas com idade superior a 8 meses,
há grande probabilidade de produção de anticorpos que per-
durem e interfiram no diagnóstico da doença após os 24 me-
ses de idade.

RESPOSTA:

A B19 é atenuada para fêmeas jovens; pode, entretanto, causar
orquite nos machos e provocar aborto se administrada durante
a gestação. Pode ainda infectar o homem, e dar origem à doen-
ça. (...) Se as fêmeas forem vacinadas com idade superior a 8
meses, há grande probabilidade de produção de anticorpos que
perdurem e interfiram no diagnóstico da doença após os 24 me-
ses de idade.

Fonte: Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento. Programa Nacional de Controle e Erradicação da Bru-
celose  e  da  Tuberculose  Animal  (PNCEBT)  /  organizadores,
Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo, José Ricardo Lôbo, Vitor
Salvador Picão Gonçalves - Brasília : MAPA/SDA/DSA, 2006.

O agente causador trata-se de uma bactéria do gênero Brucel-
la, no qual existe, atualmente, seis espécies diferentes, poden-
do ter como hospedeiro várias espécies de animais domésticos
e silvestres, inclusive o homem. (...) A enfermidade predomina
em adultos, entre 20 e 50 anos de idade, sendo excepcionalmen-
te observada na infância. 

Fonte: BIGLER, W.J. et al. Trends of brucellosis in Florida: An
epidemiological  review. Am J Epidemiol.,  v.  105,  p.  245-251,
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1997.

Em tempo, o candidato não apresentou em seu recurso nenhuma
bibliografia para justificar sua argumentação.

Recurso INDEFERIDO: Fica mantida a alternativa "C” como
resposta para a questão.

Médico
Veterinári

o
35

208
339
0

35) Para a análise toxicológica de amostras é necessário enviar
o material de acordo com a suspeita de intoxicação. Junto com
o material deve-se enviar anamnese completa e se possível qual
é  o  agente  tóxico  suspeito.  Descrições  clínicas  e
epidemiológicas auxiliam na diferenciação de envenenamento e
doenças  infecciosas.  Todo  material  deve  ser  enviado  sob
refrigeração.  Agora  escolha  a  alternativa  onde  o  tubo  com
Heparina servirá para as duas análises.

A) Chumbo e Cobre.

B) Chumbo e Zinco.

C) Cobre e Selênio.

D) Cobre e Zinco.

RESPOSTA:

O enunciado da questão específica o procedimento aplicado na
coleta das amostras, porém não indica a metodologia do exame
a ser realizado.

RECURSO DEFERIDO: QUESTÃO ANULADA

Deverá  ser  aplicado  o  disposto  no  item  6.7  do  Edital  de
Abertura do Processo Seletivo.

Vidal Ramos - SC, 04 de junho de 2021. 

Andre Luis Preis Domingos
Presidente da Comissão do Concurso Público
Portaria nº 162/2021
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