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BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
EM DEFESA DA CLASSE MÉDIA
Existem centenas de teorias políticas escritas pelos mais
variados cientistas políticos que têm defendido a tomada do
poder por um grupo de pessoas inteligentes, éticas e
compromissadas com o bem comum.
A lista de teorias é longa, desde o filósofo Rei de Platão,
até os Socialistas Fabianos, os Sociais Democratas com sua
elite de tecnocratas, até os escritos de Gramsci e seus
intelectuais orgânicos e engajados. Serra, no seu primeiro
discurso de campanha em 2002, disse que havia escolhido as
100 melhores cabeças do país para montar um programa de
governo. Perdeu meu voto e de mais 2 milhões de eleitores da
classe média que também acham que sabem pensar.
No mundo moderno de hoje, felizmente ou infelizmente,
precisamos de muito mais do que uma elite de 100 ou 1.000
pessoas para mudar um país. Hoje, para um país dar certo, é
necessária a participação de milhões de cidadãos atuantes,
que se distinguem dos demais pela suas pequenas
lideranças, pelas suas pequenas iniciativas, nas suas
pequenas comunidades e pequenas empresas.
São normalmente aqueles que mostram o caminho não
pelas suas idéias, mas pelos seus exemplos. Exemplos de
sucesso, disciplina, persistência e determinação. São
aqueles que chamamos de classe média: os gerentes, os
supervisores, os administradores, os pequenos e médios
empresários, os juízes, os advogados, os médicos, os
funcionários públicos, os profissionais liberais e os
professores universitários, entre outros.
É a classe média que gera emprego, que cria valor, razão
pela qual é sempre mais tributada pela classe dominante.
Normalmente, a classe média representa 10% da população,
e, se incentivarmos cada membro da classe média a criar 10
empregos, teremos pela primeira vez no Brasil o pleno
emprego.
Poderia a classe média gerar empresas e nove por cada
membro? Na realidade é o que já fazem: a maioria das
pequenas e médias empresas são abertas por pessoas da
classe média, ou por ex-funcionários que aprenderam com
alguém da classe média. Em Bento Gonçalves, uma das
melhores cidades para se viver no Brasil, existe uma empresa
para cada 10 habitantes da cidade.
Se um incentivar cada empresa média a contratar 12
funcionários, em vez de 10, sabem o que iria acontecer? Os
salários não parariam de subir, porque não daria para
contratar 120% da população. Cada pequeno empresário
teria de tentar roubar o funcionário do outro, oferecendo um
salário maior. Que beleza! Porém, não são os intelectuais
nem os professores nas faculdades que ensinam os segredos
do sucesso na vida. Quem ensina é a classe média, aos seus
10 a 50 funcionários, muitos dos quais acabam montando
negócios concorrentes. Pobre não aprende de rico nem de
intelectual. Pobre emula a classe mais próxima, a classe
média, aquela que ainda lembra como era ser pobre, e
conseguiu sair dela criando valor.
Só que no Brasil ninguém defende a classe média, muito
menos seus valores e sua postura política. Os ricos são
naturalmente de direita, são conservadores, querem manter o
“status quo”. A classe média não é de direita nem de
esquerda. É de centro e liberal. São os profissionais liberais,
por excelência, que acreditam na autonomia, na
responsabilidade pessoal e social, na poupança para a
velhice, nos valores familiares, no imposto sobre herança.
Mas o liberalismo é a ideologia mais atacada no Brasil, pela
direita e pela esquerda. A direita vê na classe média uma
ameaça; a esquerda vê nela a burguesia a ser destruída.
Que eu saiba, nenhum jornal brasileiro defende a
ideologia da classe média, justamente seus leitores. Não há
um jornal liberal que defenda os valores típicos da classe
média. Por isso, a classe média está deixando de renovar
suas assinaturas de jornais e revistas, onde o editorial
normalmente defende os valores da direita, o resto do jornal
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defende os valores da esquerda.
A circulação de jornais e revistas tem caído quase 20%
nestes últimos anos, justamente porque a classe média
cansou de comprar jornais que não defendem os seus pontos
de vista, somente os daqueles que querem a sua destruição.
O primeiro jornal diário a ser criado por pessoas de classe
média, que defendam os valores da classe média, terá todos
os anúncios e circulação que desejar, sem precisar de
anúncios do governo, empréstimos do BNDES, nem viver na
corda bamba, fazendo editoriais para não criticar demais o
governo.
(KANITZ, Stephen. IN www.kanitz.com.br / ARTIGO INÉDITO,
acessado em 06 de agosto de 2007.)

1. Com relação ao binômio “teoria X prática”, o autor postula
que a teoria, utilizada para uma melhora no sistema de
desenvolvimento nacional:
A) mostra-se menos relevante que a prática, sobretudo se
levada a cabo pelos trabalhadores menos favorecidos;
B) possui grau de importância elevado, pois embasa
ideologicamente os atos de seus cidadãos;
C) assume grau de relevância, se colocada em prática por
pessoas socialmente atuantes;
D) incentiva a criação de práticas saudáveis, visto que gera
empregos;
E) ensina à classe média algumas formas de vida, como a
sobrevivência em um mundo competitivo.
2. No quarto parágrafo, o autor repete uma mesma
seqüência: “São normalmente aqueles que mostram o
caminho” e “São aqueles que chamamos de classe média”.
Tal repetição funciona textualmente como recurso:
A)
B)
C)
D)
E)

literário e descritivo;
narrativo e argumentativo;
vicioso e estilístico;
pejorativo e valorativo;
estilístico e enfático.

3. No primeiro parágrafo, o autor expõe uma TESE,
comumente defendida por cientistas políticos de renome.
Com relação a essa tese, o autor assume, no decorrer de seu
texto, posição:
A)
B)
C)
D)
E)

contrária;
similar;
coerente;
parcial;
imparcial.

4. No segmento “Poderia a classe média gerar empresas e
nove, por cada membro? Na realidade é o que já FAZEM”, a
flexão do verbo em destaque se justifica pela mesma regra
gramatical utilizada na alternativa:
A) O segmento social trabalhador luta por uma vida mais
digna.
B) A comunidade trabalhava: lutavam por um mundo melhor.
C) Vossa Senhoria é mal-educado.
D) A gente, por nosso trabalho, é elogiada o tempo todo.
E) Faz tempo que não falamos disso.
5. No fragmento “É a classe média que gera emprego, que
cria valor (1), razão pela qual é sempre mais tributada pela
classe dominante (2)”, os constituintes numerados denotam:
A)
B)
C)
D)
E)

proporcionalidade (1) e explicitação (2);
conformidade (1) e explicação (2);
causa (1) e conseqüência (2);
afirmação (1) e racionalidade (2);
concessão (1) e tempo (2).

6. O articulista, após esclarecer a importância da atuação da
classe média, chama a atenção para uma contradição que
reside no fato de a classe dominante, em relação à classe
média, não lhe aferir o devido prestígio. O trecho em que se
infere esse ponto de vista é:
A) “Por isso, a classe média está deixando de renovar suas
assinaturas de jornais e revistas”.
B) “São os profissionais liberais, por excelência, que
acreditam na autonomia”.
C) “A circulação de jornais e revistas tem caído quase 20%
nestes últimos anos”.
D) “Só que no Brasil ninguém defende a classe média,
principalmente seus valores”.
E) “Os ricos são naturalmente de direita, são conservadores,
querem manter o 'status quo'”.

7. No quarto parágrafo, o autor separa diversos
substantivos por vírgula, discriminando diversas profissões.
Esta seleção é utilizada para:
A) explicitar as principais categorias profissionais que
compõem o segmento social sob análise;
B) restringir o número de profissionais que atuam
verdadeiramente no segmento financeiro;
C) valorizar os profissionais liberais por excelência,
principalmente os professores;
D) divulgar aqueles que geram emprego de forma
desinteressada e são socialmente atuantes;
E) propagar as profissões com maiores chances de pleno
emprego no mercado financeiro atual.

8. No último parágrafo, o autor afirma que os jornais atuais
vivem “na corda bamba”. Pelo texto, podemos deduzir que
estes periódicos:
A) dependem de subsídios governamentais, nem sempre
garantidos;
B) escrevem editoriais a favor do governo, mesmo que não
concordem com ele;
C) concordam com os fundamentos liberais, embora
prefiram os de esquerda;
D) defendem a classe média, ainda que contra os seus
princípios;
E) destroem qualquer movimento liberal advindo da classe
média.

9. Os valores semânticos depreendidos dos termos em
destaque nas sentenças “PELAS suas pequenas lideranças”,
“mas PELOS seus exemplos” e “POR pessoas da classe
média” são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

explicação / meio / finalidade;
causa / meio / agente;
causa / modo / limite;
referência / meio / companhia;
instrumento / contraste / afirmação.

10. O termo “isso” no enunciado “Por isso, a classe média
está deixando de renovar suas assinaturas de jornais e
revistas” se refere, no texto, ao:
A) fato de o liberalismo ser a ideologia mais atacada no
Brasil;
B) profissionalismo dos integrantes de diversas profissões;
C) descontentamento dos leitores da classe média;
D) conservadorismo da classe mais favorecida
financeiramente;
E) liberalismo da classe média sem apoio dos setores
midiáticos.

11. Dos termos em destaque nos fragmentos abaixo, o que
se apresenta com valor aditivo é:
A) “PORÉM, não são os intelectuais nem os professores de
faculdade que ensinam”.
B) “Porém, não são os intelectuais NEM os professores de
faculdade que ensinam”.
C) “OU por ex-funcionários que aprenderam com alguém da
classe média”.
D) “Os salários não parariam de subir, PORQUE não daria
para contratar 20% da população”.
E) “aquela que ainda lembra COMO era ser pobre”.

12. Escreva (V) para asserção VERDADEIRA e (F) para
asserção FALSA, levando-se em conta a correspondência
entre as frases e a norma culta do idioma:
( ) Criar-se-á jornais para a classe média. / Jornais para a
classe média serão criados.
( ) Poderíamos aceitar as críticas alheias. / Críticas alheias
poderiam ser aceitas por nós.
( ) Eles assistiram a uma cerimônia na empresa. / Uma
cerimônia na empresa foi assistida por eles.
( ) Os jornais obedecem as normas de editoração atual. / Normas
de editoração atual são obedecidas pelos jornais.
A opção que corresponde à seqüência obtida, na ordem de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

(F) (F) (V) (F);
(V) (F) (V) (F);
(V) (F) (F) (V);
(F) (V) (F) (F);
(V) (V) (F) (V).

13. Das alterações feitas na redação do trecho “O primeiro
jornal diário a ser criado por pessoas de classe média, que
defendam os valores da classe média, terá todos os anúncios
e circulação que desejar, sem precisar de anúncios do
governo”, aquela que mantém o sentido original e está
gramaticalmente correta é:
A) Quer-se editar um jornal da classe média que defendam,
seus valores. Em decorrência, apresentará anúncios e
circulação a seu critério, sem necessitar de subsídios
advindos de propaganda governamental.
B) Caso um jornal da classe média seja criado por indivíduos
que pertençam a esse segmento, veiculará os anúncios e
terá a circulação que desejar, dispensando anúncios
governamentais.
C) Um jornal de classe média, cuja a ideologia seja a do
próprio segmento social, defenderá seus próprios
interesses e, além disso, terá liberdade na veiculação de
anúncios e em sua própria circulação, não carecendo
mais do governo.
D) O primeiro jornal diário a ser criado por pessoas da classe
média vai preconizar, certamente seus valores, com os
anúncios e a circulação que desejar, podendo dispensar
propaganda governamental.
E) À proporção que seja criado um jornal da classe média, os
valores a ela, pertinentes, serão veiculados de forma
adequada. Portanto, escolherá sem pressões seus
anúncios e sua circulação, não necessitando mais de
publicidade governamental.
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14. Em “é necessária a participação de milhões de cidadãos
atuantes”, respeitou-se a concordância solicitada pela norma
culta do idioma. O mesmo ocorre nas frases da opção:
A) É preciso paciência na leitura de artigos mais extensos /
As funcionárias chegaram ao emprego todas molhadas
pela chuva / Onde se encontra escondida a ideologia e os
valores desta classe?;
B) Há teorias que deixam a professora meia preocupada/
Ela é uma das classes que são atendidas pelo governo/
Ela é uma das classes que é atendida pelo governo.
C) A elite pode melhorar o país? Vão melhorar a economia
brasileira? / Não, hajam vistas as dificuldades
encontradas / Feito os orçamentos, todos se retiraram.
D) Haviam menos intelectuais engajados / Ultrapassadas as
dificuldades, a classe média já apresenta seu valor / Nem
um nem outro se manifestaram depois da leitura do
artigo.
E) É necessário tranqüilidade / Eram anúncios o mais
interessantes possível / Enviei-lhe em anexo os
documentos de nossa empresa.

20. As estatísticas confiáveis, no mundo e entre nós, da
predominância do Cysticercus cellulosae e da Taenia solium
em relação ao Cysticercus bovis e da Taenia saginata
parasitando suíno e bovino é respectivamente de :
A)
B)
C)
D)
E)

suíno < 1% e bovino > 5%;
suíno > 1% e bovino < 10%;
suíno > 1% e bovino < 5%;
suíno < 1% e bovino > 15%;
suíno > 1% e bovino < 15%.

21. Zoonose mais comum adquirida profissionalmente por
peões pecuários, pessoal de matadouros, magarefes,
açougueiros e médicos veterinários é a:
A)
B)
C)
D)
E)

tuberculose;
brucelose;
salmonelose;
shigelose;
ornitose.

15. Ao dizer que “Pobre emula a classe mais próxima”, o
autor está defendendo o ponto de vista de que pobre:

22. A leptospirose é uma enfermidade endógena, de
mortalidade de até 75%, causada pela Leptospira
icterohemorragiae que se alberga no rim de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

imita a classe mais próxima;
discute com a classe mais próxima;
inveja a classe mais próxima;
compete com a classe mais próxima;
desdenha a classe mais próxima.

16. Das frases abaixo, a correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

Os advogados mandaram ele entrar.
O fato dele executar a tarefa não é inusitado.
O juiz trouxe consigo os processos.
Vimo-te no consultório do médico.
Estivemos aonde os comerciantes se reúnem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17. Qualquer substância, elemento, variável ou fator,
animado ou inanimado, cuja presença ou ausência pode,
mediante contato efetivo com um hospedeiro suscetível,
constituir estímulo para iniciar ou perpetuar um processo de
doença e, com isso, afetar a freqüência com que uma doença
ocorre numa população é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

antígeno;
agente etiológico;
anticorpo monoclonal;
bacteriófago;
bioma.

18. A cada ano se produz cerca de 500 mil casos de
brucelose humana no mundo e as infecções mais freqüentes
na população é causada pela:
A)
B)
C)
D)
E)

B. abortus;
B. canis;
B. melitensis;
B. Ovis;
B. suis.

coelho;
ave;
rato;
cobra;
sapo.

23. Da família Muscidae, de distribuição por excelência
cosmopolita, tão onívora quanto o homem, atribuída à
disseminação de numerosas infecções, como a shigelose,
salmonelose, febre tifóide e outras, de maior interesse
higiênico sanitário, é a:
A)
B)
C)
D)
E)

Cochliomyia macellaria;
Chrysomyia megaceplala;
Phaenicia mexicana;
Muniliformis diminuta;
Musca doméstica.

24. Mosca que penetra no interior da massa do queijo duro e
semi-duro, do charque, presunto, bacon etc., pondo cachos
de ovos nas fendas, uma vez ingeridas causam transtornos
digestivos, é a:
A)
B)
C)
D)
E)

Oestrus ovis ;
Dermatobia hominis;
Sarcophagide ovis;
Phiophila casei;
Fannia scalaris.

25. Zoonose ocular com problema de cegueira, onde
normalmente o homem se infecta mediante a ingestão de
carne crua ou insuficientemente cozida, sobretudo de ovino e
suíno, é causada pelo protozoário:
A)
B)
C)
D)
E)

Toxoplasma gondii;
Sarcocystis homini;
Pneumocystis carinii;
Trypanosoma ocularis;
Paragonimus westermani.

19. Intoxicação mais freqüente de origem alimentar com
sintomas de náuseas, enjôos, vômitos, diarréias, sem febre,
de curso rápido (uma a cinco horas), razão do consumo de
alimentos com exotoxina (enterotoxina), é produzida por:

26. A prevalência da tuberculose humana de origem animal
diminuiu nos países que realizaram campanhas de controle e
erradicação da infecção bovina e pelo uso obrigatório da
pasteurização do leite no binômio temperatura/tempo de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)
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Clostridium botulinum;
Staphylococcus aureus;
Salmonella;
Clostridium perfringens;
Escherichia coli 0157 : H7 entero-hemorrágica.

60 - 62º C/ 30 minutos ou 70 - 72º C/ 15 - 20 segundos;
60 - 62º C/ 30 minutos ou 72 - 74º C/ 15 - 20 segundos;
62 - 65º C/ 30 minutos ou 72 - 74º C/ 15 - 20 segundos;
62 - 65º C/ 30 minutos ou 72 - 75º C/ 15 - 20 segundos;
66 - 68º C/ 30 minutos ou 72 - 75º C/ 15 - 20 segundos.

27. Uma prova fidedigna para o diagnóstico diferencial da febre
aftosa, da estomatite vesicular e do exantema de suíno é:
A)
B)
C)
D)
E)

Elisa;
Inoculação Animal;
Fixação do Complemento;
Seroneutralização Cruzada;
Imunodifusão.

28. O enfoque mais racional para prevenir a raiva humana
consiste no controle e/ou erradicação da:
A)
B)
C)
D)
E)

infecção dos gatos e dos carnívoros terrestres;
vacinação humana;
infecção dos cães e vacinação humana;
infecção dos gatos e vacinação humana;
raiva urbana e da raiva silvestre.

29. Carcaça bovina que apresente coloração amarela
intensa ou amarela esverdeada, não só na gordura, mas
também no tecido conjuntivo, aponeuroses, ossos, túnica
interna dos vasos, ao lado de caracteres de afecção do
fígado, são sinais de:
A)
B)
C)
D)
E)

hepatite;
anasarca;
carbúnculo hemático;
icterícia;
cirrose hepática.

30. Entende-se por “resfriado” o pescado devidamente
acondicionado em gelo e mantido em temperatura entre:
A)
B)
C)
D)
E)

4 a 0º C;
2 a 0º C;
1 a 0º C;
0,5 a 0º C;
-0,5 a - 2º C.

34 O período de descanso, jejum e dieta hídrica de bovinos
que procedem de campos próximos, ou seja, com tempo de
viagem inferior a duas horas e sob controle sanitário
permanente, poderá ser de:
A)
B)
C)
D)
E)

24 horas;
20 horas;
18 horas;
12 horas;
06 horas.

35. A umidade da porção muscular da carne bovina salgada e
seca (Charque) é no máximo de:
A)
B)
C)
D)
E)

40%;
45%;
50%;
55%;
60%.

36. Os efeitos combinados do sal, da defumagem e
dessecação do pescado funcionam como:
A)
B)
C)
D)
E)

estabilizantes;
flavorizantes;
antioxidantes;
umectantes;
conservadores.

37. Os conservadores nitrato e nitrito de sódio são utilizados
na produção de lingüiças, salgados, presuntos, mortadelas,
salsichas, enlatados etc., porque conferem cor, sabor,
antioxidantes e impede o desenvolvimento dos esporulados
nas conservas, apesar dos riscos das nitrosaminas, no
produto a ser consumido não poderá remanescer mais do
que:
A)
B)
C)
D)
E)

200 ppm;
180 ppm;
150 ppm;
120 ppm;
100 ppm.

31. Considera-se impróprio para o consumo, o peixe com:
A) reação negativa de gás sulfídrico e de indol;
B) pH de carne externa > 6,8 e de carne interna > 6,5;
C) bases voláteis totais inferiores a trinta centigramas de
nitrogênio por 100g de carne;
D) bases voláteis terciárias inferiores a quatro miligramas de
nitrogênio por 100g de carne;
E) ânus fechado.
32. O leite cru na plataforma de recepção só poderá ser
considerado anormal e desse modo condenado por fraude,
aquele que se apresente fora do padrão no mínimo em três
provas de rotina ou em uma de rotina e uma de precisão,
respectivamente:
A) acidez e extrato seco total;
B) densidade e gordura;
C) c a r a c t e r e s o r g a n o l é p t i c o s e e x t r a t o s e c o
desengordurado;
D) densidade e índice crioscópico;
E) acidez e gordura.

33. Só poderá ser beneficiado leite considerado normal,
proibindo-se o beneficiamento do leite que revele prova:
A)
B)
C)
D)
E)

do alizarol com coagulação do leite;
de acidez com vinte e seis graus Dornic;
de redutase com quatro horas de duração;
do teor de extrato seco desengordurado de 7,8%;
do teor de extrato seco total de 11,8%.

38. Agente tóxico inorgânico usado na fabricação de
celulose, plásticos, produtos farmacêuticos, tratamento de
sementes, contaminando os alimentos pelos gases lançados
na atmosfera, pela poluição das águas, dos pescados e já
intoxicou e matou muitas pessoas, é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

cádmio;
chumbo;
césio;
mercúrio;
arsênico.

39. Estabilizantes empregados na fabricação de carnes
marinadas, produtos cárneos frescos reestruturados, curados
e emulsionados, para retenção de água, são denominados:
A)
B)
C)
D)
E)

polifosfatos;
ascorbatos;
glutamatos;
sorbatos;
eritorbatos.

40. Quando os produtos forem elaborados, preparados e
expostos ao consumo com forma, caracteres e rotulagem que
constituem processos especiais de privilégio ou exclusividade
de outrem, sem que seus legítimos proprietários tenham dado
autorização, constitui a seguinte infração:
A)
B)
C)
D)
E)

adulteração;
fraude;
falsificação;
sonegação;
copiação.
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