
ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

CARGO: VETERINÁRIO 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das 

palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. 

Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 

Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. 

Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras 

geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação 

de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo 

retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Andirá; 

História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Andirá. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) 

de interesse na produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e 

controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos básicos de epidemiologia, 

análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise 

de perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos de 

origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso 

veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e 

quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para salmonelose, 

microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de 

segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises 

microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise 

físico-química de produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise 

centesimal; Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas 

em leite; Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene de alimentos - 

zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; 

Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem animal; 

Produtos veterinários; Programas sanitários básicos. 


