
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém questões discursivas.três

2. O caderno de respostas será distribuído no início da prova. Ele é personalizado e não será substituído
em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

3. As folhas de respostas não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter, em outro local que não o
apropriado, marcas ou sinais, pois serão despersonalizadas antes da correção. Qualquer símbolo,
sinal, desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou
rubrica, serão considerados elementos de identificação do candidato. Apresentando qualquer destes
elementos, a prova será desconsiderada, não corrigida e atribuir-se-lhe-á pontuação zero.

4. Questões respondidas em local inadequado, ou seja, fora do espaço destinado a cada questão,
mesmo que identificada a troca, e respostas a lápis, NÃO serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o caderno de respostas. Você só poderá retirar-se definitivamente da
sala e do prédio após decorridas , e somente será permitido levar o caderno deduas horas de prova
prova a partir das , desde que permaneça na sala até esse horário.16 horas e 30 minutos

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, após a
entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas
respectivas assinaturas.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CADERNO DE RESPOSTAS AOAPLICADOR DE PROVA
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CENTRO DE SELEÇÃO

Prova Teórico-Prática com abordagem discursiva 

CARGO: AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

____Questão 01__________________________________________________________________

Procedimentos cirúrgicos veterinários colocam cães e gatos em riscos de infecções hospitalares, a

menos que se estabeleçam e sigam padrões de assepsia, antissepsia e de desinfecção de forma cri-

teriosa. Como a maior parte das infecções cirúrgicas se desenvolve a partir de bactérias, é importan-

te realizar uma preparação apropriada do ambiente cirúrgico logo no início do dia, após cada proce-

dimento cirúrgico e ao término do último procedimento do dia, a fim de reduzir a probabilidade de in -

fecções. Dentre as áreas do ambiente cirúrgico, existe a sala cirúrgica, considerada como área limpa

e onde são realizadas as cirurgias em hospitais veterinários. Deve ser suficientemente grande para

que a equipe movimente equipamentos esterilizados sem que tenha contaminação. Além disso, sua

estrutura física deve ser simples de maneira que não haja áreas que retenham pó ou sejam de difícil

limpeza. Logo, pisos e tetos não devem ser porosos e as paredes construídas com superfícies lisas.

Com base nessas informações, elabore uma rotina diária de manutenção e limpeza da sala cirúrgica

e de todos os equipamentos que nela possam estar.

(10 pontos)

____Questão 02__________________________________________________________________

Para certificação da condição de higidez de pacientes veterinários, é de suma importância a realização

de exames laboratoriais, como o hemograma, a dosagem bioquímica sérica (por exemplo, alanina

aminotransferase, creatinina, ureia, proteínas totais e albumina) e urinálise. Assim, de forma a realizar

os referidos exames em uma cadela adulta de 2 kg, responda ao que se pede:

a) Quais os materiais necessários para a colheita das amostras?

b) Descreva um método de colheita de sangue que permite a obtenção de amostras suficientes para

o hemograma e as provas bioquímicas.

c) Descreva um método para colheita de urina, informando qual é a quantidade mínima de urina para

a realização da urinálise.

d) Quais são as formas de descarte dos resíduos gerados após os procedimentos?

e) Quais são os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para os dois procedimentos

de colheita?

(20 pontos)
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____Questão 03__________________________________________________________________

Nos cuidados pré e pós-operatórios de animais, a aplicação de técnicas adequadas de contenção

física e manejo, atentando às particularidades entre as espécies, compõem algumas das atribuições

do profissional auxiliar médico veterinário. Nesse contexto, um equino adulto será atendido para a

realização de um procedimento de herniorrafia. O animal foi desembarcado no curral de contenção e

necessita ser examinado pelo médico veterinário. De acordo com o proprietário, o animal é domado

e de temperamento dócil. Considere esse caso e responda às questões a seguir:

a) Para a contenção física do animal em posição quadrupedal, como o auxiliar médico veterinário

deve proceder? Devem ser considerados os métodos aceitáveis e descritos em literatura específica

para a contenção de animais de grande porte, os acessórios e a estrutura física necessária.

b) Para a antissepsia, o médico veterinário solicitou que o auxiliar preparasse dois litros de uma so-

lução de iodo a 1,5%, a partir de uma solução comercialmente disponível a 10%. Quanto de solução

de iodo a 10% e de água destilada serão necessários para obter a solução final?

c) Explique a importância do jejum pré-operatório.  Quais são as recomendações sobre restrição

hídrica e sólida para o procedimento que será realizado em decúbito dorsal?

(20 pontos)
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RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas serão de preenchimento facultativo e 

NÃO terão validade para a correção das provas.
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