
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CRMV-RJ AGENTE FISCAL 1 

 

Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 
 

A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não 
receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 
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Leis brandas tornam o tráfico de fauna silvestre um crime atrativo, já que o comércio é lucrativo e as respostas do

poder público têm se mostrado insuficientes para combatê-lo. Se, por um lado, a coleta dos animais na natureza está
profundamente relacionada à ausência de serviços básicos do Estado, como acesso a saúde, educação, saneamento,
capacitação e fontes estáveis de renda, por outro, a legislação ineficaz acaba gerando uma sensação disseminada de
impunidade e altas taxas de reincidência entre os traficantes de fauna silvestre.   

A lei brasileira que tipifica o conjunto de condutas que compõe o tráfico de fauna silvestre é a Lei Federal de 

Crimes Ambientais, que não apresenta uma definição precisa do crime de tráfico de animais. Por exemplo, pouco diferencia
aquele que mantém animais em cativeiro ilegal e os traficantes profissionais e recorrentes. Também, na ausência de
agravantes, considera o tráfico de animais silvestres como crime de menor potencial ofensivo, com pena máxima de
detenção de um ano, além de multa. 

Ao considerar o crime como de menor potencial ofensivo, a lei não apenas oferece aos infratores a possibilidade

de receber penas alternativas, mas também dificulta o trabalho investigativo. Em consequência, há uma baixa priorização

desse crime, o que, por sua vez, acarreta uma baixa detecção das redes do tráfico de fauna silvestre, com a interceptação,

na maior parte dos casos, dos transportadores (mulas), e a apreensão dos animais e produtos ilegais de fauna, sem outros

desdobramentos. Neste ponto, é possível traçar um paralelo com o funcionamento do tráfico de drogas — a detecção e
prisão dos transportadores e a apreensão da droga pouco fazem para coibir o tráfico de substâncias ilícitas. Contudo,

investigações que busquem identificar as redes do tráfico, os traficantes mais relevantes na rede e seus bens e finanças

podem resultar em ações policiais com grande impacto nas organizações criminosas. 

Casos de recorrência do tráfico de animais são abundantes no Brasil, como o de um infrator autuado e detido 14

vezes ao longo de vários anos, e outro que em 2020 foi autuado três vezes, em um intervalo de um mês, tendo, em uma
das vezes, transportado ilegalmente quase 1.500 animais. 

O tráfico de animais silvestres causa uma ampla gama de impactos negativos, entre os quais podem ser citados

as profundas violações do bem-estar animal intrínsecas a essa atividade; o risco de contaminação por zoonoses e de
introdução de espécies exóticas invasoras; a seleção artificial nas populações naturais; a perda de diversidade genética; a
redução populacional; a possibilidade de extinções de espécies locais e a própria extinção de espécies; a perda de funções

exercidas nas redes de interações ecológicas, que pode ter impactos profundos no equilíbrio e na capacidade de

regeneração de ecossistemas. 
Dessa forma, a responsabilidade sobre todos os animais que os inúmeros traficantes recorrentes roubam da

natureza e de suas populações recai sobre uma lei imprecisa, que não diferencia grandes traficantes de infratores que
cometem crimes menores, e ineficaz, que não evita que cometam o crime novamente.  

Resoluções da ONU de 2015, 2016, 2017 e 2019 e acordos internacionais, como a Declaração de Lima, de 2019,

ressaltam a urgência com a qual os países devem adequar suas legislações nacionais para considerar o tráfico de espécies
silvestres como o crime sério que é, de forma proporcional aos impactos negativos que gera. 
 

Internet: <www.oeco.org.br> (com adaptações).

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Em relação à tipologia do texto e às ideias nele expressas, 

julgue os itens de 1 a 5. 

 

1 No texto, estruturado em forma dissertativa, 

argumenta-se em favor da adequação do texto da Lei 

Federal de Crimes Ambientais à gravidade do crime de 

tráfico de espécies silvestres. 

2 De acordo com o texto, a sensação de impunidade 

gerada pela legislação brasileira estimula a reincidência 

dos criminosos no tráfico de drogas e de animais 

silvestres. 

3 O autor do texto expressa sua opinião contrária à 

classificação, na legislação brasileira, dos crimes de 

menor potencial ofensivo e à respectiva aplicação de 

penas alternativas. 

4 Infere-se da leitura do primeiro parágrafo do texto que, 

se o Estado brasileiro oferecesse oportunidades iguais 

de acesso a saúde, educação, saneamento e capacitação 

profissional a seus cidadãos, não haveria tráfico de 

animais no Brasil. 

5 No sexto parágrafo, o autor do texto esclarece por que 

considera a Lei Federal de Crimes Ambientais imprecisa 

e ineficaz. 
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Julgue os itens de 6 a 11, referentes a aspectos gramaticais 

do texto. 

 

6 Na linha 1, estariam mantidas a correção gramatical e a 

coerência do texto caso a vírgula empregada após 

“atrativo” fosse deslocada para imediatamente depois 

de “lucrativo”. 

7 Consideradas as relações coesivas do segundo parágrafo 

do texto, é correto afirmar que a flexão na terceira 

pessoa do singular das formas verbais “diferencia” (linha 

7) e “considera” (linha 9) justifica-se pela concordância 

de ambos os verbos com o referente “Lei Federal de 

Crimes Ambientais” (linhas 6 e 7). 

8 Na linha 12, o vocábulo “mas” introduz uma oração 

coordenada de sentido adversativo. 

9 A inserção de uma vírgula imediatamente após o termo 

“investigações” (linha 17) não prejudicaria a correção 

gramatical nem a coerência do texto. 

10 Na linha 23, a palavra “intrínsecas” é um termo adjetivo 

que concorda com o vocábulo “profundas”, o qual, por 

sua vez, é empregado, no período, como substantivo, o 

que se comprova pela anteposição do artigo “as”, em “as 

profundas”. 

11 No segmento “todos os animais” (linha 28), a supressão 

do artigo definido “os” prejudicaria a correção 

gramatical do texto. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens 12 e 13, que consistem em propostas de 

reescrita para trechos destacados do texto, no que concerne 

à correção gramatical e à manutenção das ideias do texto. 

 

12 “O tráfico de animais silvestres causa uma ampla gama 

de impactos negativos, entre os quais podem ser 

citados” (linha 22): Entre os vários impactos negativos 

causados pelo tráfico de animais silvestres, podem-se 

citar 

13 “ressaltam a urgência com a qual os países devem 

adequar suas legislações nacionais” (linha 32): destacam 

o caráter urgente da adequação dos países às suas 

legislações nacionais 

 ____________________________________________________  

Considerando os mecanismos de coesão no texto, julgue os 

itens de 14 a 16, no que se refere à correta correspondência 

entre o termo destacado e o respectivo elemento de 

referência. 

 

14 “o”, em “o que, por sua vez,” (linha 13) — “crime” (linha 

13) 

15 “o”, em “como o de um infrator” (linha  

19) — “tráfico” (linha 19) 

16 “outro” (linha 20) — “infrator” (linha 19) 

 ____________________________________________________  

No que diz respeito à correção gramatical e à coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens 17 e 18. 

 

17 “e a apreensão” (linha 14) por e à apreensão 

18 “coibir” (linha 16) por reprimir 

Julgue os itens 19 e 20, considerando a ortografia oficial, a 

correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação 

da linguagem à correspondência oficial. 

 

19 Informamos que os processos referentes a pessoa 

jurídica encaminhados a esta Comissão Especial foram 

devidamente analisados, tendo sido cancelados dois 

registros, deferida uma defesa contra auto de infração e 

negadas outras três contra auto de multa. 

20 Esclarecemos que a Diretoria de Vigilância Ambiental e 

Saúde coordena as ações de campo daqueles agentes de 

vigilância ambiental que bate na porta das pessoas 

diariamente, no combate aos mosquitos, vetores, 

animais pessonhentos, zoonoses. Tendo também um 

trabalho importante com vigilância de fatores não 

biológicos. 

 ____________________________________________________  

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

Acerca dos conceitos de hardware, do programa Microsoft 

Excel 2013 e do sistema operacional Windows 8.1, julgue os 

itens de 21 a 25. 

 

21 A unidade central de processamento (UCP), hardware 

mais importante do computador, possui dois 

componentes principais: a unidade de controle e a 

unidade de barramentos. 

22 Considerando-se a planilha a seguir, no programa 

Microsoft Excel 2013, é correto afirmar que, caso o 

botão  seja clicado e, em seguida, a tecla � seja 

pressionada, será mostrado o valor 30 na célula B7. 

 

23 Por meio da formatação condicional do Excel 2013, é 

possível criar regras para determinar o formato das 

células com base em seus valores. 
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24 Por ser um sistema operacional muito diferente das suas 

versões anteriores, o Windows 8.1 não executa 

aplicações que tenham sido escritas para outros 

sistemas operacionais, como, por exemplo, o  

Windows 7. 

25 No Windows 8.1, o usuário pode alterar a maneira como 

o aplicativo Leitor exibe o documento atual e pode 

definir um layout-padrão de leitura para os próximos 

documentos a serem abertos. 

 ____________________________________________________  

Quanto aos sítios de busca e pesquisa na Internet, aos 

conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e 

programas e aos procedimentos de segurança da informação, 

julgue os itens de 26 a 30. 

 

26 Usando-se a opção de filtragem “domínio público”, um 

dos recursos disponíveis no site de busca Bing, 

aparecerão imagens cujo autor tenha renunciado a seus 

direitos de imagem exclusivos, conforme permitido 

por lei. 

27 Pelo fato de possuírem codificações específicas, 

arquivos em PDF não podem ser protegidos por senha. 

28 No processo de codificação de uma imagem em 

movimento (vídeo), o seu tamanho, medido em bits por 

segundos (bit/s), é comprimido de modo que os 

dispositivos existentes possam visualizá-la. 

29 Recomenda-se que, após um funcionário ser desligado 

de seu órgão, o seu acesso aos sistemas de informações 

seja bloqueado; esse procedimento visa evitar futuras 

fraudes dentro da organização. 

30 Um dos procedimentos de segurança mais eficazes e 

mais simples é utilizar a mesma senha para acessar os 

diversos sites e sistemas, pois, quanto mais se usam 

senhas diferentes, maior a probabilidade de programas 

espiões as capturarem. 

 ____________________________________________________  

Lucas estava jogando um jogo de dados, de modo 

que, em certo momento, ele deveria rolar três dados 

honestos de seis faces, e o maior número obtido seria 

considerado o resultado da rolagem. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens de 31 a 33. 

 

31 A probabilidade de o resultado ser cada número de 1 a 6 

é idêntica. 

32 A probabilidade de o resultado ser 4 é menor que 18%. 

33 A probabilidade de o resultado ser maior que 3 é maior 

que 87%. 

 ____________________________________________________  

Considerando uma esfera de diâmetro a e um cubo de lado a, 

julgue os itens 34 e 35, supondo π = 3. 

 

34 A razão entre o volume da esfera e o volume do cubo é 

igual a 4. 

35 Caso a esfera fosse posicionada dentro do cubo, o 

volume do cubo não ocupado pela esfera seria igual ao 

volume do cubo ocupado pela esfera. 

Em relação a estruturas lógicas e à lógica de argumentação, 

julgue os itens de 36 a 38. 

 

36 A negação de “O canguru vermelho é o maior marsupial 

existente” é “O canguru vermelho é o menor marsupial 

existente”. 

37 A negação de “Todas as aves são bípedes quando estão 

no chão” é “Nenhuma ave é bípede quando está no 

chão”. 

38 Admitindo-se como verdadeiras as premissas de que 

“Pedro ama os animais” e “Todo médico-veterinário 

ama os animais”, é correto concluir que “Pedro é um 

médico-veterinário”. 

 ____________________________________________________  

O primeiro dia de 1988, um ano bissexto (com 366 dias), foi 

uma sexta-feira. Com base nessa informação, julgue os  

itens 39 e 40. 

 

39 O centésimo septuagésimo quinto dia de 1988 foi uma 

quinta-feira. 

40 O último dia do ano de 1988 foi um sábado. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

De acordo com as disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os 

itens de 41 a 45. 

 

41 A comprovação de ato doloso com fim ilícito constitui 

elemento indispensável para a caracterização do ato de 

improbidade administrativa. 

42 Os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado 

respondem objetivamente pelo ato de improbidade que 

venha a ser imputado à pessoa jurídica. 

43 Os atos de improbidade administrativa que atentam 

contra os princípios da Administração Pública 

prescindem de lesividade relevante ao bem jurídico 

tutelado para serem passíveis de sancionamento e 

dependem do reconhecimento da produção de danos ao 

erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. 

44 Para a caracterização do ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário, a comprovação 

dos prejuízos e das perdas patrimoniais é dispensável. 

45 O descumprimento das normas relativas à celebração, à 

fiscalização e à aprovação de contas de parcerias 

firmadas pela Administração Pública com entidades 

privadas constitui ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da Administração 

Pública. 

 ____________________________________________________  

À luz das disposições da Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens 

de 46 a 50. 

 

46 Será permitida, em caráter excepcional e por motivos 

relevantes devidamente justificados, a avocação 

temporária de competência atribuída a órgão 

hierarquicamente inferior. 

47 Inexistindo competência legal específica, o processo 

administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade 

de menor grau hierárquico para decidir. 

48 É facultado à autoridade que incorrer em impedimento 

atuar no processo administrativo. 

49 Os atos do processo administrativo, impreterivelmente, 

dependem de forma determinada. 

50 Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no 

horário normal de funcionamento da repartição na qual 

tramitar o processo. 

 ____________________________________________________  

Segundo o disposto no Decreto n.o 7.724/2012, julgue os 

itens de 51 a 53. 

 

51 É vedado aos órgãos públicos o recebimento de pedidos 

de acesso à informação por meio de contato telefônico ou 

correspondência física. 

52 Os pedidos genéricos de acesso à informação deverão 

ser atendidos pelos gestores públicos no prazo de quinze 

dias. 

53 O acesso a documento preparatório ou à informação nele 

contida, utilizados como fundamento de tomada de 

decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir 

da edição do ato ou da decisão. 

Conforme o disposto no Decreto n.o 9.830/2019, julgue os 

itens 54 e 55. 

 

54 As sanções aplicadas ao agente público serão 

consideradas na dosimetria das demais sanções da 

mesma natureza e relativas ao mesmo fato. 

55 O mero nexo de causalidade entre a conduta e o 

resultado danoso não implica responsabilização, exceto 

se comprovado o dolo ou o erro grosseiro do agente 

público. 

 ____________________________________________________  

Uma característica marcante dos tempos atuais é a 

velocidade e a profundidade com que ocorrem as 

transformações em diferentes áreas. Relativamente a 

aspectos diversos dos tempos atuais, julgue os itens 

de 56 a 65. 

 

56 É recorrente a ideia de que se vive hoje uma era do 

conhecimento e da informação. 

57 A atual crise sanitária, iniciada há cerca de dois anos, 

evidenciou o papel da ciência para o enfrentamento da 

pandemia de covid-19. 

58 O Brasil foi o primeiro país a proceder à vacinação em 

massa de sua população contra o novo coronavírus. 

59 A questão ambiental passou a ser tema importante da 

agenda mundial, mobilizando cientistas e governos. 

60 A Organização das Nações Unidas (ONU) se recusa a 

promover estudos e encontros sobre o meio ambiente, 

por pressão das grandes potências. 

61 A atual guerra no Leste europeu foi iniciada com a 

invasão da Ucrânia pela Rússia. 

62 O mundo vive hoje tempos de paz duradoura, sendo a 

única exceção a guerra na Europa oriental. 

63 Na atualidade, a economia se globalizou 

profundamente, com o aumento da produção e da 

circulação de mercadorias. 

64 Cada vez mais acentuadamente, aumenta o número de 

pessoas sem acesso à educação no mundo todo. 

65 A Unesco é a agência da ONU que atua, em escala global, 

na proteção à infância. 

 ____________________________________________________  

Acerca de aspectos atuais do Brasil e do mundo, julgue os 

itens de 66 a 70. 

 

66 O avanço tecnológico é um dos principais sustentáculos 

da economia globalizada. 

67 As correntes migratórias contemporâneas vinculam-se, 

entre outros fatores, a guerras e às diversas formas de 

intolerância. 

68 Apesar da pesada experiência da escravidão, até hoje o 

Brasil não dispõe de leis que criminalizem o racismo. 

69 No Brasil, não há dois turnos em eleições presidenciais, 

mas eles existem nas eleições para governadores 

estaduais e prefeitos municipais. 

70 No Brasil, vigora o sistema presidencialista, razão pela 

qual o presidente da República é, simultaneamente, 

chefe de Estado e de governo. 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CRMV-RJ AGENTE FISCAL 5 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Quanto aos elementos e poderes do Estado e aos princípios 

da Administração Pública, julgue os itens 71 e 72. 

 

71 O governo soberano constitui elemento indispensável 

para a formação do Estado. 

72 O princípio da separação dos poderes permite ao Poder 

Executivo, atipicamente, desempenhar a função 

legiferante.  

 ____________________________________________________   

No que se refere à organização administrativa da União, 

julgue os itens de 73 a 75. 

 

73 As agências reguladoras que desempenham atividades 

típicas da Administração Pública são integrantes da 

administração pública direta. 

74 A empresa pública e a sociedade de economia mista que 

explorarem atividade econômica, por integrarem a 

administração pública, gozam de prerrogativas que se 

sobrepõem às empresas privadas. 

75 Na descentralização por outorga, o Estado transfere, por 

meio de lei, à entidade da Administração Pública indireta 

tanto a titularidade do serviço quanto a sua execução, 

cabendo ao ente central a tutela administrativa. 

 ____________________________________________________  

Em relação às espécies, à classificação e às prerrogativas dos 

agentes públicos, julgue os itens de 76 a 78. 

 

76 Os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

por terem ingressado nas carreiras por meio de 

concurso, são considerados servidores públicos em 

sentido estrito. 

77 Os titulares de emprego público são celetistas, ou seja, 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e 

são classificados como particulares em colaboração com 

o poder público, haja vista a natureza privada da relação 

jurídica entre ambos. 

78 A estabilidade consiste na garantia de permanência do 

servidor público no cargo para o qual foi aprovado no 

concurso público. 

Julgue os itens 79 e 80, relativos ao poder hierárquico e ao 

poder de polícia. 

 

79 Considera-se o poder de polícia como a atividade da 

Administração Pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

a abstenção de fato, em razão de interesse público. 

80 O respeito à hierarquia impede o agente público de 

delegar parte de sua competência não privativa aos 

órgãos inferiores, ainda que de forma temporária. 

 ____________________________________________________  

Considerando os serviços públicos, julgue os itens 81 e 82. 

 

81 No exercício da fiscalização dos serviços públicos, o 

poder concedente terá acesso aos dados relativos à 

administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, 

econômicos e financeiros da concessionária. 

82 A permissão de serviço público consiste na delegação, a 

título precário, e na dispensa licitação. 

 ____________________________________________________  

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item 83. 

 

83 A responsabilidade civil por danos nucleares depende da 

existência de culpa. 

 ____________________________________________________  

À luz do que dispõe a Lei n.o 14.133/2021, julgue os  

itens 84 e 85. 

 

84 No julgamento por melhor técnica ou por técnica e 

preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação 

técnico-profissional exigirá que a execução do 

respectivo contrato tenha participação direta e pessoal 

do profissional correspondente. 

85 No caso de licitação que envolva o fornecimento de 

bens, a Administração poderá, excepcionalmente, 

indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que 

formalmente justificado. 
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Quanto aos principais teóricos e às suas contribuições para a 

gestão da qualidade, bem como às ferramentas de gestão da 

qualidade, julgue os itens de 86 a 90. 

 

86 O kaizen é uma filosofia de melhoramento de todos os 

empregados da organização, com melhorias de forma 

gradual e contínua. 

87 No âmbito do programa 5S, o princípio do 

seiton (arrumação ou ordenação) prescreve que tudo 

que estiver sendo utilizado deve ficar alocado em um 

lugar de fácil acesso, devendo-se eliminar da área de 

trabalho aquilo que não estiver sendo usado. 

88 O empowerment consiste em proporcionar às 

autoridades as habilidades necessárias para a tomada de 

decisões, sendo tais habilidades tradicionalmente dadas 

aos subordinados. 

89 Entre os dez mandamentos da qualidade total, o da 

constância de propósitos estabelece que a definição de 

propósitos e objetivos deve ser feita por meio de 

planejamento participativo, integrado e embasado em 

dados corretos e abrangentes para obter 

comprometimento, confiança e convergência de ações 

na organização. 

90 O outsourcing (terceirização) busca reduzir a estrutura 

organizacional, o que representa a transformação dos 

custos variáveis em custos fixos. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens 91 e 92, referentes ao ciclo PDCA. 

 

91 A etapa plan é responsável pela identificação do 

problema, por sua observação, por sua análise e pela 

elaboração de um plano de ação. 

92 A etapa act consiste na observação do que foi executado 

e dos resultados obtidos com o plano de ação. 

 ____________________________________________________  

Em relação às noções de gestão de processos, julgue os itens 

de 93 a 96. 

 

93 Os processos de gerenciamento são aqueles que 

representam as atividades essenciais que uma 

organização executa para cumprir sua função. 

94 A modelagem de processos por prototipação envolve a 

produção de versões iniciais de um estado futuro, com o 

qual se podem realizar verificações e experimentos, 

antes da construção definitiva do processo. 

95 Na análise de processos, o primeiro passo para a 

reconstrução ou a atualização de um processo é buscar 

o entendimento comum do seu estado atual (as-is) e de 

como ele cumpre seus objetivos. 

96 A UML (Unified Modeling Language), ferramenta de 

diagramação e de notações dos processos de negócio, 

possui um conjunto de símbolos que não varia de acordo 

com o tipo de modelo. 

 ____________________________________________________  

Acerca da qualidade no atendimento ao público, julgue os 

itens 97 e 98. 

 

97 A presteza consiste na demonstração do desejo de servir 

e em valorizar prontamente a solicitação do usuário. 

98 A cortesia refere-se exclusivamente à capacidade do 

atendente de lidar com situações não previstas. 

 ____________________________________________________  

No que diz respeito ao trabalho em equipe, julgue os  

itens 99 e 100. 

 

99 Quanto aos estilos relacionais, o sujeito com estilo 

manipulador apresenta uma relação tática com os 

demais, tendendo a desvalorizar o outro por meio de 

frases que sejam humorísticas e que denotem 

inteligência e cultura. 

100 A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do 

outro; no âmbito da comunicação, indica a necessidade 

de transmitir as mensagens em um nível compatível com 

a capacidade de percepção do emissor, exclusivamente. 

 ____________________________________________________  

Conforme as disposições da Lei Federal n.o 5.517/1968 e da 

Lei Federal n.o 5.550/1968, julgue os itens de 101 a 105. 

 

101 Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 

constituem, em seu conjunto, uma associação dos 

médicos-veterinários, sendo cada um deles dotado de 

personalidade jurídica de direito privado, com 

autonomia administrativa e financeira. 
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102 O Conselho Federal de Medicina Veterinária será 

constituído privativamente por brasileiros natos em 

pleno gozo de seus direitos civis. 

103 Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária serão 

constituídos, à semelhança do Conselho Federal 

Medicina Veterinária, de seis membros, no mínimo, e de 

dezesseis, no máximo. 

104 A pena disciplinar de cassação do exercício profissional 

prescinde de apreciação pelo Conselho Federal de 

Medicina Veterinária. 

105 O poder de disciplinar e aplicar penalidades ao 

zootecnista compete exclusivamente ao Conselho 

Regional em que o profissional estiver inscrito, 

derrogando a jurisdição comum, independentemente da 

natureza do fato. 

 ____________________________________________________  

À luz do que dispõem o Decreto n.o 64.704/1969 e o  

Decreto n.o 69.134/1971, julgue os itens de 106 a 110. 

 

106 O exercício do mandato de membro do Conselho Federal 

e dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária é 

considerado como de efetivo exercício no cargo que o 

titular ocupar no serviço público. 

107 Os integrantes do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária serão eleitos em reunião dos presidentes dos 

Conselhos Regionais, por escrutínio secreto e maioria 

absoluta de votos. 

108 O médico-veterinário ausente do País ficará isento do 

pagamento da anuidade. 

109 Constitui renda exclusiva dos Conselhos Regionais de 

Medicina Veterinária o valor correspondente às multas 

por eles aplicadas. 

110 As entidades hípicas e os jóqueis-clubes sujeitam-se a 

registro perante o Conselho de Medicina Veterinária na 

região onde funcionarem. 

 ____________________________________________________  

Quanto à Resolução CFMV n.o 587/1992, à Resolução  

CFMV n.o 591/1992 e à Resolução CFMV n.o 672/2000, julgue 

os itens de 111 a 115. 

 

111 O Conselho Regional, antes de promover a inscrição da 

dívida, notificará o devedor, fixando-lhe o prazo de trinta 

dias para efetuar, amigavelmente, o respectivo 

pagamento. 

112 O vice-presidente do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária será substituído, em suas faltas ou em seus 

impedimentos eventuais, pelo secretário-geral. 

113 Na ocorrência de vacância de cargos dos integrantes da 

diretoria executiva, os profissionais inscritos no 

respectivo Conselho Regional escolherão os novos 

membros entre os conselheiros suplentes, em escrutínio 

direto e secreto. 

114 Em todo e qualquer contrato ou nas respectivas 

alterações ou rescisões que envolvam a atuação 

profissional do médico-veterinário ou do zootecnista, 

deverá ser aposto o visto do presidente do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária da jurisdição, sem 

ônus para as partes. 

115 Vencido o prazo para pagamento do auto de multa, não 

havendo a quitação, o débito será inscrito na dívida ativa 

e será ajuizada a execução fiscal. 

 ____________________________________________________  

Segundo a Resolução CFMV n.o 682/2001, a Resolução CFMV 

n.o 683/2001 e a Resolução CFMV n.o 867/2007, julgue os 

itens de 116 a 118. 

 

116 A pessoa jurídica em situação irregular que regularizar 

sua situação junto ao Conselho respectivo, no prazo que 

lhe foi concedido, será dispensada do recolhimento do 

valor da multa. 

117 A anotação de responsabilidade técnica não poderá ser 

compulsoriamente suspensa. 

118 O pedido de parcelamento do débito perante o Conselho 

Regional constitui confissão irretratável de dívida, mas a 

exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de 

verificação. 

 ____________________________________________________  

Com base na Resolução CFMV n.o 1.267/2019 e na Resolução 

CFMV n.o 1.298/2019, julgue os itens 119 e 120. 

 

119 A reincidência será considerada como circunstância 

agravante na aplicação de sanções disciplinares. 

120 O profissional que decidir exercer seu direito de 

voto por correspondência deverá manifestar, por 

correspondência ou e-mail, esse interesse perante o 

respectivo CRMV.
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PROVA DISCURSIVA 
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 _____________________________________________________________________________________________________  

 
 

Nos dias de hoje, muitas pessoas vivem em solidão, com doenças mentais leves, moderadas 
e graves, com cobranças e estresses diversos no mundo do trabalho, com relações cada vez mais 
superficiais e menos duradouras. É nesse cenário que os animais de estimação vêm ocupando um 
espaço importante na vida das pessoas, como catalisadores de afeto. 
 

Internet: <www.pebmed.com.br> (com adaptações). 

 
Os dados sobre o abandono de pets no Brasil são comoventes. De acordo com uma pesquisa 

realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), existem, no Brasil, mais de 30 milhões de cães 
abandonados em abrigos e nas ruas. 
 

Internet: <www.foxvet.com.br> (com adaptações). 

 
Posse responsável é a condição na qual o guardião de um animal de companhia aceita e se 

compromete a assumir uma série de deveres centrados no atendimento das necessidades físicas, 
psicológicas e ambientais de seu animal, assim como prevenir os riscos (potencial de agressão, 
transmissão de doenças ou danos a terceiros) que seu animal possa causar à comunidade ou ao 
ambiente, como interpretado pela legislação vigente. 
 

Luciano Rocha Santana et al. Posse responsável e dignidade dos animais. In: Congresso Internacional de Direito Ambiental, 

Anais do 8.o Congresso Internacional de Direito Ambiental, São Paulo, 2004, p. 533-552. 

 
Considerando que os textos acima tenham caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 
 

A posse responsável de animais de estimação 

 
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 
 

a) condições necessárias para a posse de um animal de estimação; 
b) decisão de adotar ou comprar um animal doméstico; 
c) responsabilidade dos tutores. 

 


