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INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas.
1.  Caderno de Questões
•	 Verifique	se	este	Caderno	de	Questões	contém	as	seguintes	provas:
 PORTUGUÊS  —  Questões de  01 a 20
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  —  Questões de 21 a 35
 INFORMÁTICA BÁSICA  —  Questões de 36 a 50
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  —  Questões de 51 a 100

•	 Qualquer	 irregularidade	 constatada	 neste	 Caderno	 de	Questões	 deve	 ser	 imediatamente	
comunicada ao Fiscal de sala.

•	 Neste	 Caderno,	 você	 encontra	 apenas	 um	 tipo	 de	 questão:	 objetiva	 de	 proposição	 simples.	
Identifique	a	resposta	correta,	marcando	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	Respostas:

      V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
      F,	se	a	proposição	é	falsa.

 ATENÇÃO: Antes	de	fazer	a	marcação,	avalie	cuidadosamente	sua	resposta.
 LEMBRE-SE:

Ø	 A	resposta	correta	vale	1	(um),	isto	é,	você	ganha 1 (um) ponto.

Ø	 A	 resposta	 errada	 vale	 –	 0,75	 (menos	 setenta	 e	 cinco	 centésimos),	 isto	 é,	 você	
não ganha	o	ponto	da	questão	que	errou	e	ainda	perde, em cada resposta errada, 0,75 
(setenta	e	cinco	centésimos)	dos	pontos	ganhos	em	outras	questões	que	você	acertou.

Ø	 A	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	valem	0	(zero).	Você	
não ganha nem perde nada.

2.  Folha de Respostas
•	 A	Folha	de	Respostas	é	pré-identificada;	confira	os	dados	registrados	no	cabeçalho	e	assine-o	

com	caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.
•	 NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.

•	 A		marcação		da		resposta		deve		ser		feita		preenchendo-se		o		espaço		correspondente		com	
caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.

  Exemplo de Marcação
  na folha de Respostas

01 F
02 V
03 V
04 F
05 V

•	 O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas 
é	de	4	(quatro)	horas.
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PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÕES de 01 a 20
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	01 a 20,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).
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QUESTÕES de 01 a 10
TEXTO:
  O	 caráter	 social	 de	 uma	 língua	 já	 parece	 ter	 sido	 fartamente	 demonstrado.	

Entendida como um sistema de signos	 convencionais	 que	 faculta	 aos	 membros	
de	 uma	 comunidade	 a	 possibilidade	 de	 comunicação,	 acredita-se,	 hoje,	 que	
seu	 papel	 seja	 cada	 vez	mais	 importante	 nas	 relações	 humanas,	 razão	 pela	 qual

5	–	 seu	estudo	 já	envolve	modernos	processos	científicos	de	pesquisa,	 interligados	às	
mais	novas	ciências	e	técnicas,	como,	por	exemplo,	a	própria	cibernética.

	 	 Entre	sociedade	e	 língua,	de	fato,	não	há	uma	relação	de	mera	causalidade.	
Desde	que	nascemos,	um	mundo	de	signos	linguísticos	nos	cerca,	e	suas	inúmeras	
possibilidades	comunicativas	começam	a	tornar-se	reais	a	partir	do	momento	em	que,

10	–	 pela	 imitação	 e	 associação,	 começamos	 a	 formular	 nossas	mensagens. E toda a 
nossa	vida	em	sociedade	supõe	um	problema	de	intercâmbio	e	comunicação	que	se	
realiza	fundamentalmente	pela	língua,	o	meio	mais	comum	de	que	dispomos	para	tal.

	 	 Sons,	 gestos,	 imagens,	 diversos	 e	 imprevistos,	 cercam	 a	 vida	 do	 homem	
moderno, compondo mensagens	de	toda	ordem	(Henri	Lefebvre	diria	poeticamente

15	–	 que	 “niágaras	de	mensagens	caem	sobre	pessoas	mais	ou	menos	 interessadas	e	
contagiadas”),	transmitidas	pelos	mais	diferentes	canais, como a televisão, o cinema, 
a	imprensa,	o	rádio,	o	telefone,	o	telégrafo,	os	cartazes	de	propaganda,	os	desenhos,	
a	música	e	tantos	outros.	Em	todos,	a	língua	desempenha	um	papel	preponderante,	
seja	em	sua	 forma	oral,	 seja	através	de	seu	código	substitutivo	escrito.	E,	através

20	–	 dela,	o	contato	com	o	mundo	que	nos	cerca	é	permanentemente	atualizado.
	 	 Nas	 grandes	 civilizações,	 a	 língua	 é	 o	 suporte	 de	 uma	 dinâmica	 social	 que	

compreende	 não	 só	 as	 relações	 diárias	 entre	 os	membros	 da	 comunidade,	 como	
também	uma	atividade	 intelectual	 que	 vai	 desde	 o	 fluxo	 informativo	 dos	meios	 de	
comunicação	de	massa	até	a	vida	cultural,	científica	ou	literária.

PRETI, Dino. Sociolinguística:	os	níveis	de	Fala.	São	Paulo:	Edusp,	s.	d.,	p.	11-12.
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Questão 07
O	termo	“já”	aparece	nas	linhas	1	e	5	com	diferentes	sentidos	nos	contextos.

Questão 08
Os	termos	“hoje”	(l.	3)	e	“por	exemplo”	(l.	6)	encontram-se	separados	por	vírgula	porque	são	
adjuntos	adverbiais	deslocados	no	período.

Questão 09
No	 período	 “E	 toda	 a	 nossa	 vida	 em	 sociedade	 supõe	 um	 problema	 de	 intercâmbio	 e	
comunicação	que	se	realiza	 fundamentalmente	pela	 língua,	o	meio	mais	comum	de	que	
dispomos	para	tal.”	(l.	10-12),	as	formas	verbais	em	negrito	denotam	ações	habituais.

Questão 10
A	oração	“que	vai	desde	o	fluxo	informativo	dos	meios	de	comunicação	de	massa	até	a	vida	
cultural,	científica	ou	literária.”	(l.	23-24)	exerce	função	adjetiva	no	período.

Questão 05
Entre os canais	enumerados	no	terceiro	parágrafo	do	texto,	há	os	de	comunicação	verbal	e	
não verbal.

Questão 01
A	 relação	 autor-texto-leitor	 se	 estabelece	 por	meio	 de	 um	discurso	 linguístico	 em	que	 a	
impessoalidade	e	a	pessoalidade	se	fazem	presentes.

Questão 02
O	enunciador,	no	primeiro	parágrafo,	apresenta	uma	definição	do	que	é	a	língua.

Questão 03
Ao	 dispor	 da	 língua	 como	 instrumento	 de	 interação	 social,	 segundo	 o	 autor,	 o	 homem	
prescinde de outros meios de comunicação.

Questão 04
O	pensamento	de	Henri	Lefebvre,	reproduzido	no	terceiro	parágrafo,	evidencia	que	o	homem	
vive	afogado	num	dilúvio	de	palavras	e,	por	isso,	expressa-se	muito	mal.

Questão 06
No	último	parágrafo,	afirma-se	que	há	uma	correlação	entre	a	linguagem,	o	pensamento	e	o	
comportamento do ser humano.

UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – PORTUGUÊS / Superior
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Questão 11
O	poema,	em	forma	de	oração,	 revela	um	sujeito	poético	desorientado	em	busca	de	um	
caminho	para	chegar	a	Deus.

Questão 12
O	diálogo	do	sujeito	lírico	em	que	ele	fala	sobre	Deus	e	sua	relação	com	Ele	constitui	o	tema	
do poema.

Questão 13
O	 sujeito	 lírico	 do	 poema	 expressa	 sentimento	 de	 abandono,	 desamparo,	 e	 pede	 o	
preenchimento de suas carências.

Questão 14
O	retorno	à	infância	solicitado	pelo	sujeito	poético	é	justificado	como	o	tempo	de	comunhão	
entre	ele	e	o	mundo	à	sua	volta.

QUESTÕES de 11 a 18
TEXTO:
  Meu Deus,
	 	 me	dá	cinco	anos.
	 	 Me	dá	um	pé	de	fedegoso	com	formiga	preta,
	 	 me	dá	um	Natal	e	sua	véspera,
	 5	-	 o	ressonar	das	pessoas	no	quartinho.
	 	 Me	dá	a	negrinha	Fia	pra	eu	brincar,
	 	 me	dá	uma	noite	pra	eu	dormir	com	minha	mãe.
	 	 Me	dá	minha	mãe,	alegria	sã	e	medo	remediável,
	 	 me	dá	a	mão,	me	cura	de	ser	grande,
	 10	-	 ó	meu	Deus,	meu	pai,
  meu pai.
PRADO,	A.	Orfandade.	Bagagem.	29.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Record,	2010.	p.12.

Questão 15
A	figura	paterna	do	sujeito	lírico	constitui,	no	poema,	um	ser	ausente	e	alheio	aos	apelos	do	
filho.

Questão 16
A	inaceitação	e	a	 inadaptação	do	sujeito	 lírico	ao	mundo	subjacente	à	escritura	do	texto,	
está	evidente	na	expressão	“me	cura	de	ser	grande”.

Questão 17
No	contexto	do	poema,	a	repetição	do	termo	“me	dá”	constitui	um	exemplo	do	uso	livre	e	
descontraído	do	idioma,	sem	submissão	à	norma	padrão.

Questão 18
Os	 fragmentos	 “um	 pé	 de	 fedegoso	 com	 formiga	 preta”	 (v.	 3)	 e	 “das	 pessoas”	 (v.	 5)	
complementam	o	sentido	de	verbos	de	regências	distintas.
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Questão 19
O	fato	de	o	narrador	sequer	citar	o	nome	do	“autor	célebre”	põe	em	dúvida	a	sua	celebridade.	

Questão 20
O	período	“A	rua	continuava	indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	
urgência,	dizendo	que	o	 fogo	 lavrava	sempre.”	 (l.	14-16)	apresenta,	predominantemente,	
orações	independentes,	coordenadas,	e	a	figura	de	sintaxe	polissíndeto.	

QUESTÕES 19 e 20
TEXTO:
	 	 Nunca	 pude	 entender	 a	 conversação	 que	 tive	 com	 uma	 senhora,	 há	muitos	

anos...	 Este	 começo,	 evidentemente,	 não	 é	 meu,	 mas	 de	 autor	 célebre,	 o	 que	
não	 impede	 que	 podia	 ser	 de	 toda	 gente.	 Há	 sempre	 uma	 pessoa	 que	 nunca	
pôde	 entender	 a	 conversação	 que	 teve	 com	 uma	 senhora,	 há	 muitos	 anos.

5	–	 As	mulheres	costumam	ter	conversas	estranhas,	que	só	entendemos	pela	metade,	ou	
nada,	se	for	não	em	dobro,	o	que	é	outra	forma	de	engano.

	 	 No	meu	caso,	ela	telefonou	pedindo	que	fosse	correndo	apagar	um	incêndio	em	
sua	rua.	Saltei	da	cama,	nem	sei	se	calcei	os	chinelos,	e	voei	para	o	lugar	indicado.	
Apesar	de	noite	alta,	o	trânsito	estava	engarrafado,	devia	haver	uma	festa	importante,

10	–	 homenagem	a	 rei	ou	presidente	estrangeiro,	 imagino.	Fiz	 tudo	para	chegar	o	mais	
depressa	 possível,	 e,	 ao	 chegar,	 não	 localizei	 o	 incêndio.	É	mais	 adiante,	 disse	 a	
mulher, do alto do 9º andar. Onde? Mais, mais adiante. E apontava com o braço na 
direção	do	infinito.

	 	 Mas	 a	 rua	 não	 acaba	 nesta	 quadra?	 perguntei.	 Não.	 A	 rua	 continuava
15	–	 indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	urgência,	dizendo	

que	o	fogo	lavrava	sempre.	Realmente,	nunca	pude	entender.

ANDRADE,	C.	D.	de.	Incêndio:	Poesia e prosa.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Aguilar,	1988.	p.	1270.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUESTÕES de 21 a 35
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	21 a 35,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 21
As entidades da Administração Indireta têm em comum a atuação dentro do princípio da 
descentralização	 institucional,	 que	vem	a	ser	a	distribuição	de	competências	e	agilidade	
gerencial,	 orçamentária	 e	 financeira	 para	 organismos	 autônomos	 que	 prestam	 serviços	
públicos	ou	de	interesse	público.

Questão 22
As	Sociedades	de	Economia	Mista	têm	capital	diversificado	e	podem	ser	estruturadas	como	
Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedades por Quotas.

QUESTÕES 21 e 22
Tipos de entidades integrantes da Administração Indireta

Autarquia

Sociedade de 
Economia Mista

Entidades 
integrantes	da	
Administração 

Indireta

Fundação	Pública Empresa	Pública
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Questão 23
Os	Agentes	Honoríficos	prestam	serviços	públicos	relevantes,	exercendo,	por	exemplo,	a	
função	de	jurados,	mesários	eleitorais,	comissários	de	menores,	dentre	outros	da	mesma	
natureza.

Questão 24
Os	Agentes	Políticos	são	particulares	que	recebem	a	incumbência	de	executar	determinados	
serviços,	segundo	as	normas	do	Estado	e	sob	permanente	fiscalização.

Questão 25

II	-	GRATIFICAÇÕES III	-	ADICIONAISI	-	INDENIZAÇÕES

VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS

As	 indenizações	não	se	 incorporam	ao	vencimento	ou	provento	do	servidor	público	para	
qualquer	efeito.

QUESTÕES 23 e 24

CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS
1.	Agentes	Políticos
2.	Agentes	Administrativos
3.	Agentes	Honoríficos
4.	Agentes	Delegados

QUESTÕES 26 e 27
 Um determinado servidor tem a responsabilidade da medição da entrega de obras 
públicas durante um processo de liquidação de um gasto feito pelo órgão a que está 
vinculado. Esse órgão havia contratado uma empresa de construção civil para realizar 
algumas obras de reforma em determinados prédios. Para efetuação do pagamento, o 
funcionário deveria atestar que o estabelecido no contrato havia sido cumprido. O diretor 
da empresa, por não ter cumprido o que estava estabelecido e estar necessitando de 
recursos, prometeu ao servidor que cumpriria o previsto no contrato, mas que se impunha 
a necessidade de ele atestar como concluída a obra, para que o pagamento pudesse ser 
efetuado. Para tal, ofereceu ao funcionário uma gratificação no valor de 10% do montante 
a ser recebido. O servidor prometeu pensar se aceitaria ou não a proposta.
Com	base	na	análise	dessa	situação,	pode-se	afirmar:
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Questão 27
A	liquidação	é	um	estágio	da	execução	da	despesa	orçamentária,	no	qual	o	agente	público	
emite um documento denominado Nota de Empenho.

Questão 28
O	marco	normativo	 da	UFBA,	 que	 fundamenta	 seu	Estatuto	 e	Regimento,	 ressignifica	a	
função	Conhecimento,	ampliando	seu	conceito	para	Ciência	–	Arte	–	Cultura.

Questão 29
Um pesquisador da área de saúde buscou fazer alguns experimentos que envolviam 

pessoas, para a descoberta de nova medicação. Para tal, adotou os procedimentos 
acadêmicos e administrativos necessários, a fim de ver o seu projeto aprovado e iniciar 
o seu estudo.

Entre	 os	 trâmites	 desse	 projeto,	 está	 seu	 encaminhamento	 para	 a	 Comissão	 de	 Ética	
da	UFBA,	que	 tem,	entre	suas	 funções,	a	de	acompanhar	as	atividades	de	pesquisa	em	
humanos e animais.

Questão 26
Se	o	funcionário	aceitar	essa	gratificação	estará	ferindo	o	Código	de	Ética	do	servidor	público	
e praticando um ato de improbidade administrativa.

Questão 31
Relações de reciprocidade entre pessoas e organização

Pessoas Organização

Nessa	relação	de	reciprocidade,	cabe	às	pessoas	oferecerem	contribuições,	como	trabalho,	
conhecimento,	dedicação	e	esforço	para	o	alcance	dos	objetivos	organizacionais.

Questão 30
Constitui	 falta	 grave	 do	 servidor	 público	 a	 omissão	 do	 dever	 de	 comunicar	 seu	 próprio	
impedimento de atuar em processo administrativo.

Questão 32
O	 Código	 Tributário	 Nacional	 estabelece	 normas	 para	 a	 cobrança	 dos	 tributos,	 que	 se	
classificam	 em	 impostos,	 taxas	 e	 contribuições	 de	 melhoria,	 sendo	 que	 as	 taxas	 se	
diferenciam	dos	impostos	porque	são	incidentes	sobre	a	circulação	de	bens	ou	valores,	a	
exemplo	da	produção	de	bens.
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Questão 34
 A Lei no	8.666,	de	21/06/1993,	estabelece	que,	para	a	habilitação	nas	licitações,	
será	 exigido	 dos	 interessados,	 exclusivamente,	 documentação	 relativa:	 I	 -	 à	
habilitação	 jurídica;	 II	 -	à	qualificação	 técnica;	 III	 -	à	qualificação	econômico-financeira;	
IV	-	à	regularidade	fiscal;	V	–	ao	cumprimento	do	disposto	no	Inciso	XXXIII	do	Art.	7o da 
Constituição Federal.
A	 habilitação	 jurídica	 diz	 respeito	 à	 comprovação,	 pelos	 interessados,	 de	 aptidão	 para	
desempenho	de	atividade	pertinente	e	compatível	com	o	objeto	da	licitação,	indicação	das	
instalações	adequadas	e	de	pessoal	técnico	capaz,	que	se	responsabilizará	pelos	trabalhos.

Fonte da ilustração

Questão  31 
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional.	 2.	 ed.	Rio	de	 Janeiro:	Campus,	2005.	 
p. 29. Adaptada.

Questão 33
A	modalidade	de	licitação	“pregão”	é	aquela	que	pode	ser	realizada	por	meio	da	utilização	
de	recursos	da	tecnologia	da	informação.

Questão 35
		 A	 função	administrativa	do	controle	 foi	enfatizada	pela	Constituição	da	República	
Federativa	do	Brasil,	promulgada	em	1988,	objetivando	preservar	o	patrimônio	público.	São	
exercidos	dois	tipos	de	controles	no	setor	público:	interno	e	externo.
É	responsabilidade	de	cada	poder	a	estruturação	de	controles	internos	que	observarão	a	
legalidade	dos	atos	e	o	cumprimento	do	programa	de	trabalho.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÕES de 36 a 50
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	36 a 50,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 36
Entre	as	funções	de	um	sistema	operacional	estão	a	de	gerenciar	a	execução	de	programas	
e	o	controle	de	acesso	a	periféricos.

Questão 37
Memória	cache	se	refere	a	uma	área	do	disco	rígido	reservada	para	auxiliar	no	processo	de	
backup de um computador.

Questão 38
Um driver	de	dispositivo	é	um	componente	de	software	que	controla	o	acesso	ao	dispositivo	
por	programas.

Questão 39
Em sistemas Windows,	é	possível	digitar	comandos	do	sistema	operacional	utilizando-se,	
para isso, o prompt de comando.	Exemplos	de	comandos	que	podem	ser	utilizados,	com	
suas	 respectivas	 funções,	 são:	 cd,	 para	mudar	 de	 diretório;	mkdir, para criar um novo 
diretório;	e	del,	para	apagar	um	arquivo.

Questão 40
Em sistemas Windows,	a	hierarquia	de	diretórios	é	indicada	no	prompt de comando com uso 
da	barra	invertida	(	\	).	Por	exemplo,	“c:\exemplo\arquivo.txt”	indica	o	arquivo	“arquivo.txt”	no	
diretório	“exemplo”,	armazenado	no	dispositivo	referenciado	pela	letra	“c”.

Questão 42
Em sistemas Windows, Notepad (Bloco de Notas) e Wordpad são nomes de aplicativos para 
edição	de	texto.

Questão 41
Dá-se	o	nome	de	boot	ao	procedimento	de	início	de	execução	de	cada	programa	em	um	
sistema	 operacional.	 Esse	 procedimento	 é,	 portanto,	 realizado	 cada	 vez	 que	 se	 inicia	 a	
execução	de	um	aplicativo,	como	o	Microsoft Word,	por	exemplo.
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Questão 44
	 Considere	que,	em	uma	planilha	Excel,	haja	números	nas	células	A1,	A2,	B1	e	B2	e	
a	expressão	“=A1+A2”	(sem	as	aspas)	na	célula	A3.
Se	um	usuário,	utilizando	o	Excel	sobre	um	sistema	Windows, usar a combinação de teclas 
Ctrl+C	na	 célula	A3	 e	 a	 combinação	 de	 teclas	Ctrl+V	 na	 célula	B3,	 essa	 última	 conterá	
também	a	soma	de	A1	e	A2.

Questão 43
	 Considere	 que	haja	 números	armazenados	nas	 células	A1,	A2,	A3	e	A4	de	uma	
planilha	Excel,	versão	em	português.
Para	armazenar	a	soma	desses	valores	na	célula	A5,	pode-se	escrever,	nessa	célula,	a	
expressão	“=SOMA(A1:A4)”	(sem	as	aspas).

Questão 47
A W W W (World Wide Web)	é	o	nome	que	se	dá	a	um	computador	servidor	que	armazena	
e	gerencia	páginas	em	formato	de	hipertexto.

Questão 48
HTTPS	é	utilizado	em	navegadores	para	se	fazer	acesso	seguro	a	servidores	web.

Questão 49
O Gmail	 oferece	 uma	 funcionalidade	 que	 permite	 que	 usuários	 marquem	 mensagens	
utilizando	um	ícone	em	forma	de	estrela,	para	que	estas	mensagens	sejam	sempre	exibidas	
antes	das	demais	na	lista	de	mensagens	do	usuário.

Questão 50
Um firewall	é	um	programa	instalado	em	um	computador	para	permitir	o	acesso	à	Internet. 

Questão 45
O Gerenciador de Tarefas	é	um	programa	disponível	em	sistemas	Windows,	cujo	objetivo	
é	permitir	ao	usuário	definir	itens	de	sua	agenda	para	os	compartilhar	com	outros	usuários	
em uma mesma rede.

Questão 46
Spam	é	o	nome	que	se	dá	a	um	tipo	de	vírus	que	infecta	um	computador	quando	um	usuário	
abre	uma	mensagem	eletrônica	contaminada	com	esse	vírus.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO VETERINÁRIO/CLÍNICA DE RUMINANTES

QUESTÕES de 51 a 100
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	51 a 100,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 52
Em	uma	propriedade	onde	se	criam	ovinos	da	raça	Dorper,	com	pastagem	predominante	
de Brachiaria decumbens,	depois	de	longo	período	de	seca,	vários	animais	apresentaram	
edema	de	face	e	necrose	da	pele	do	focinho,	após	as	primeiras	chuvas,	sendo	que	alguns	
deles	 apresentaram	 icterícia	 e	 outros	morreram.	Os	 exames	 laboratoriais	 demonstraram	
aumento	de	bilirrubina	total,	AST	e	GGT.	Considerando-se	esses	fatos,	o	médico	veterinário	
deve	suspeitar	de	dermatofilose.

Questão 54
O	EDTA	 é	 o	 anticoagulante	 de	 escolha	 na	 obtenção	 de	 soro	 para	 a	maioria	 dos	 testes	
bioquímicos.

Questão 55
As	amostras	de	sangue	para	hemograma	completo	podem	ser	conservadas	em	congelador	
a	–20°C	por	até	24	horas.

Questão 56
Para	obtenção	do	plasma,	é	necessário	centrifugar	a	amostra	de	sangue	com	anticoagulante.

Questão 53
A	prova	do	azul	de	metileno	reflete	o	metabolismo	fermentativo	anaeróbico	da	população	
bacteriana	e	deve	ser	realizada	adicionando-se	1ml	de	azul	de	metileno,	na	concentração	
de	0,03%,	em	20ml	de	suco	de	rúmen.

QUESTÕES de 54 a 58
	 Para	responder	a	essas	questões,	considere	a	coleta	e	a	conservação	de	amostras	
de	material	biológico,	objetivando	exames	laboratoriais.

Questão 51
Os	 linfonodos	 possíveis	 de	 serem	 examinados	 em	 uma	 fêmea	 bovina	 adulta	 sadia,	 em	
lactação,	 são	 os	 submandibulares,	 retrofaríngeos,	 parotídeos,	 cervicais	 superficiais,	
subilíacos,	mamários	e	inguinais.
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Questão 57
Amostras	de	urina	devem	ser	analisadas	imediatamente	após	a	coleta	e,	quando	não	for	
possível,	devem	ser	armazenadas	em	refrigerador.

Questão 58
Com	 relação	 à	 coleta	 do	 líquido	 cefalorraquidiano,	 são	 contraindicações	 para	 a	 sua	
realização	o	aumento	da	pressão	intracraniana,	a	infecção	cutânea	no	local	da	punção	e	a	
desidratação severa.

Questão 59
O	timpanismo	espumoso	é	uma	enfermidade	que	acomete	bovinos,	principalmente	após	a	
ingestão	de	leguminosas,	e	o	tratamento	se	baseia	na	administração	de	surfactantes,	como		
poloxaleno	e	óleo	mineral,	através	de	sondagem.

Questão 60
Os	distúrbios	inflamatórios	iniciais	supurativos,	em	bovinos,	refletem	quadros	leucocitários	
identificados	como	neutropenia.

Questão 61
Uma propriedade leiteira apresenta elevada incidência de laminite nos animais em lactação 
e,	dentre	as	prováveis	causas	dessa	doença,	incluem-se	dietas	com	falta	de	fibras,	levando	à	
diminuição	do	pH	ruminal,	resultando	na	morte	das	bactérias	gram-negativas	e	na	liberação	
de	lipopolissacarídeos	(LPS),	induzindo	a	produção	de	aminas	vasoativas,	que	agem	sobre	
o casco.

Questão 62
Na	 criação	 de	 bezerros	 recém-nascidos,	 um	 fato	 importante	 a	 ser	 considerado	 é	 a	
susceptibilidade	 que	 eles	 apresentam,	 principalmente	 nas	 quatro	 primeiras	 semanas	 de	
vida,	o	que	pode	levar	a	altas	taxas	de	mortalidade	e	a	prejuízos	econômicos	significativos.	A	
ingestão	do	colostro	é	crucial	na	prevenção	e	na	redução	de	enfermidades	que	comumente	
ocorrem	nessa	fase,	como	as	diarreias,	as	broncopneumonias	e	as	afecções	umbilicais,	uma	
vez	que	a	placenta	materna	do	tipo	endoteliocorial	não	permite	a	transferência	placentária	
de	 imunoglobulinas	 para	 o	 feto.	 Assim,	 o	 bezerro	 depende	 da	 mamada	 do	 colostro,	
imediatamente	após	o	nascimento,	em	um	total	de	8	litros	nas	primeiras	4	horas,	desde	que	
tenha	fome.

Questão 63
	 Em	uma	propriedade	 localizada	na	 região	semi-árida	nordestina	brasileira,	 vários	
animais	 da	 espécie	 caprina	 apresentaram	 um	 quadro	 neurológico	 caracterizado	 por	
sonolência,	 tremores	 dos	 músculos	 da	 cabeça	 e	 do	 pescoço,	 incoordenação	 motora	 e	
hipermetria,	além	de	quedas	e	tremores	generalizados	quando	movimentados	ou	excitados.	
Um	dos	animais	do	rebanho,	selecionado	por	apresentar	sinais	mais	graves,	foi	eutanasiado,	
não	se	observando	alterações	no	exames	macroscópico	e	histológico	do	sistema	nervoso.
As	informações	apresentadas	refletem	um	surto	de	intoxicação	por	Ipomeia asarifolia.
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Questão 65
Nas	 broncopneumonias	 bacterianas,	 os	 animais	 podem	 apresentar	 febre,	 taquipneia,	
presença	de	crepitações	na	região	anterior	e	ventral	dos	pulmões	e	som	submaciço	no	teste	
de percussão pulmonar.

Questão 66
A	castração	dos	cabritos	e	borregos,	alguns	dias	após	o	nascimento,	pode	ser	a	porta	de	
entrada para o Clostridium tetani.

Questão 67
A	predisposição	à	urolitíase	aumenta	proporcionalmente	ao	fornecimento	e	a	disponibilidade	
de	 fósforo	na	dieta	e	 também	diante	da	presença	de	oxalatos	ou	sílica	nos	suplementos	
alimentares.

Questão 68
Para	 a	 prevenção	 da	 urolitíase,	 recomenda-se	 adicionar	 cloreto	 de	 amônio	 à	 dieta,	 que	
acidifica	a	urina,	tornando	solúveis	os	cristais	urinários.

Questão 69
Dentre	 os	 animais	 mais	 susceptíveis	 à	 urolitíase	 estão	 os	 machos	 reprodutores,	 como	
consequência	de	traumatismos	pós-monta,	seguidos	dos	machos	castrados	e	das	fêmeas.

Questão 70
O	tratamento	indicado	para	a	acetonemia	da	vaca	leiteira	é	o	emprego	de	polietilenoglicol,	
por	via	oral,	pois	tem	como	finalidade	aumentar	os	teores	de	oxaloacetato	e	de	glicose.

Questão 64
Dentre	os	fatores	predisponentes	da	broncopneumonia	dos	bezerros,	pode-se	considerar	as	
condições	inadequadas	de	ventilação,	a	umidade	e	a	temperatura	ambiental,	as	falhas	da	
imunidade passiva e a contaminação bacteriana.

Questão 71
São	 sinais	 de	 lesão	 cerebelar	 as	 alterações	 comportamentais,	 a	 cegueira,	 a	 ataxia,	 as	
paresias,	as	convulsões	e	o	opistótono.

Questão 72
Para	o	diagnóstico	das	enfermidades	que	acometem	o	sistema	nervoso	dos	ruminantes,	é	
de	fundamental	 importância	o	conhecimento	do	Médico	Veterinário	sobre	a	obtenção	das	
amostras	de	tecidos	e	o	encaminhamento	desse	material	ao	laboratório.	Quando	se	deseja	
realizar	o	exame	histopatológico	e	o	bacteriológico	do	sistema	nervoso,	as	amostras	devem	
ser	encaminhadas	em	formol	a	1%	e	a	10%,	respectivamente.

Questão 73
O teste do CMT (California Mastitis Test)	é	um	 importante	método	para	a	verificação	de	
mastite,	pois	diagnostica	a	presença	de	bactérias	no	leite.

Questão 74
O	movimento	ruminal	completo	é	caracterizado	pela	auscultação	dos	ruídos	de	crepitação	e	
rolamento ou deslizamento.
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Questão 75
Uma	vaca	leiteira,	em	início	de	lactação,	apresentou	anorexia	e	queda	na	produção	de	leite	
subitamente.	Ao	exame	clínico,	verificou-se	que	o	animal	apoiava	os	membros	anteriores	
no	cocho,	apresentando	arqueamento	do	dorso	e	distensão	leve	da	região	dorsal	do	flanco	
esquerdo,	além	de	 febre	moderada	e	dificuldade	respiratória,	o	que	 levou	o	veterinário	a	
suspeita	de	reticuloperitonite	traumática,	razão	pela	qual	realizou	as	provas	de	sensibilidade	
do	retículo,	como	a	percussão	auscultatória	do	flanco	e	a	ferroscopia.

Questão 76
Nas	 broncopneumonias	 verminóticas,	 como	 as	 causadas	 pelo	Dictyocaulus viviparus, o 
leucograma	pode	revelar	 leucopenia,	com	neutropenia	e	desvio	à	esquerda,	além	de	alto	
teor	de	fibrinogênio.

Questão 77
A	mastite	subclínica	pode	ser	identificada	pelas	alterações	nas	características	macroscópicas	
e	organolépticas	do	leite,	como	grumos	e	acidez,	respectivamente.

Questão 78
A	hematúria	enzoótica	bovina	é	uma	enfermidade	determinada	pela	ingestão	de	Pteridium 
aquilinum	e	caracteriza-se	por	um	quadro	hemorrágico	e	por	lesões	neoplásicas	na	bexiga.

Questão 79
Em	um	rebanho	de	ovinos,	mantidos	em	solo	seco	e	com	rachaduras	profundas,	alguns	
animais	 apresentaram	 claudicação.	Ao	 exame	 dos	 cascos,	 notou-se	 lesões	 traumáticas,	
caracterizadas	 por	 erosões	 e	 ulcerações,	 com	 formação	 de	 crostas	 no	 tecido	 que	 as	
circunscreve.	Em	alguns	animais,	o	processo	 inflamatório	evoluiu	e	estendeu-se	à	região	
interdigital	e,	em	outros,	atingiu	a		articulação	interfalangeana,	com	formação	de	abscessos.	
Após	o	exame	físico,	o	Médico	Veterinário	suspeitou	de	hiperplasia	interdigital.

Questão 80
A	perda	excessiva	de	bicarbonato	de	sódio	é	responsável	pela	acidose	metabólica	que,	em	
ruminantes, pode ser observada em casos de diarreia.

Questão 81
A	poliencefalomalácea	é	uma	enfermidade	neurológica	de	caráter	multifatorial,	tendo	como	
prováveis	causas,	dentre	outras,	a	deficiência	de	tiamina,	e	o	excesso	de	enxofre.

Questão 82
	 Em	um	período	de	seca,	um	agricultor	permitiu	que	um	pecuarista	soltasse	suas	
ovelhas	 para	 pastar	 num	 pomar	 de	 laranjas.	 Cerca	 de	 15	 horas	 depois,	 vários	 animais	
apresentaram	 um	 quadro	 de	 inquietude,	 sialorreia,	 dispneia,	 tremores	 musculares	
generalizados,	meteorismo	gasoso	e	miose,	sendo	que	alguns	deles	morreram.
Com	 base	 no	 histórico	 e	 no	 quadro	 clínico,	 o	 diagnóstico	 foi	 o	 de	 intoxicação	 por	
organosfosforados	e	o	tratamento	de	emergência	deve	ser	o	uso	sistêmico	de	atropina.

Questão 83
A	 infecção	 umbilical	 em	 recém-nascidos,	 decorrente	 de	 infecção	 via	 hematógena,	 pode	
resultar	em	abscessos	hepáticos,	cistites,	poliartrites,	pneumonia,	meningites	e	septicemias.
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Questão 84
Os	processos	degenerativos	do	sistema	nervoso	podem	ser	 identificados	pela	 turbidez	e	
pelo	aumento	da	celularidade	do	líquor.

Questão 85
Uma	das	avaliações	do	grau	de	hidratação	dos	ruminantes	é	o	 tempo	de	preenchimento	
capilar,	que	não	pode	ultrapassar	dois	segundos.

Questão 86
Vacas	 leiteiras	 confinadas	 e	 no	 início	 da	 lactação	 possuem	 maior	 predisposição	 para	
o	 deslocamento	 do	 abomaso	 à	 esquerda,	 sendo	 que	 um	 dos	 sintomas	 iniciais	 mais	
característico	dessa	enfermidade	é	a	queda	da	produção	de	leite.

Questão 87
A	mastite	ambiental	caracteriza-se	principalmente	pela	presença	de	alterações	sistêmicas,	
como	anorexia,	febre	e	mucosas	hiperêmicas	nas	fêmeas	portadoras	dessa	enfermidade.

Questão 88
Em	vacas	no	período	pré-parto,	as	práticas	de	reduzir	a	ingestão	de	cálcio	e	aplicar	injeções	
de	selênio	objetivam	reduzir,	respectivamente,	a	incidência	de	febre	do	leite	e	a	cetose.

Questão 89
A	 encefalopatia	 espongiforme	 bovina	 é	 uma	 doença	 priônica	 transmissível,	 preocupante	
para	os	países	produtores	de	carne,	sendo	que	a	instituição	de	medidas	profiláticas	deve	
considerar	que	sua	 transmissão	ocorre	principalmente	pela	alimentação	de	bovinos	com	
farinha	de	carne	e	de	ossos	contaminadas.

Questão 90
A	fluidoterapia	possui	um	significado	importante	na	clínica	de	grandes	animais,	pois,	quando	
realizada	de	maneira	adequada,	auxilia	na	recuperação	de	muitas	enfermidades.	No	caso	
de	um	bezerro	com	diarreia	severa,	apresentando	8%	de	desidratação	e	pesando	40kg,	a	
quantidade	de	fluidoterapia	que	ele	necessita	receber,	englobando	reposição	e	manutenção,	
é	de,	no	mínimo,	7,2	litros.

Questão 91
Na	bovinocultura	leiteira,	o	manejo	nutricional	deve	ser	balanceado,	uma	vez	que	alimentos	
altamente	proteicos	podem	causar	problemas	digestivos,	como	o	deslocamento	de	abomaso	
à	direita,	e	sendo	assim,	a	sequência	correta	de	exames	e	procedimentos	a	ser	realizada,	
para	 o	 diagnóstico	 desta	 enfermidade,	 é	 a	 palpação	 retal,	 a	 percussão-auscultatória	 na	
porção dorsal do 9o ao 13o	espaços	intercostais	direitos,	a	punção	no	ponto	central	da	área	
distendida	e	a	laparotomia	exploratória	à	direita.

Questão 92
O	timpanismo	é	uma	doença	metabólica	dos	bovinos	caracterizada	pela	distensão	acentuada	
do	rúmen	e	do	retículo	e	tem	como	causa	principal	a	ingestão	de	gramíneas	com	grandes	
quantidades	de	fosfolipídeos	altamente	fermentáveis.
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Questão 93
O teste de tuberculinização consiste numa reação de hipersensibilidade imediata.

Questão 94
A	contagem	de	células	somáticas	no	leite	não	é	um	método	confiável	de	identificação	das	
mastites subclínicas dos rebanhos.

Questão 95
A	 toxemia	da	gestação,	em	ovinos,	ocorre	no	final	da	gestação,	particularmente	durante	
o	 último	mês	e	 em	partos	 gemelares,	 sendo	que	essa	doença	é	 observada	em	animais	
obesos	 e	 confinados,	 privados	 de	 alimentos	 por	 períodos	 curtos	 e	 súbitos.	 O	 efeito	 do	
manejo	inadequado	se	traduz	por	distúrbios	do	metabolismo	de	carboidratos	e	ácidos	graxos	
voláteis,	caracterizado,	bioquimicamente,	por	menor	consumo	de	glicose	e	rápida	oxidação	
dos	ácidos	graxos	com	produção	de	glicogênio.

Questão 96
O	botulismo	pode	ser	diagnosticado	pela	presença,	na	região	do	cerebelo,	de	necrose	de	
liquefação	produzida	pela	toxina	botulínica.

Questão 97
Quanto	ao	método	de	oferecimento	do	colostro	aos	bezerros	recém-nascidos,	o	balde	é	o	
ideal,	por	facilitar	a	formação	da	goteira	esofageana,	além	da	temperatura,	que	deverá	ser	
superior a 37ºC, para eliminar possíveis contaminações bacterianas.

Questão 98
Sobre	os	exames	de	avaliação	hepática,	pode-se	afirmar	que,	em	bovinos,	as	enzimas	ALT	
e	GGT	são	as	mais	específicas.

Questão 99
A	prevenção	da	hipocalcemia	baseia-se	em	aumentar	a	quantidade	de	minerais	aniônicos,	
como	o	enxofre,	na	dieta	de	vacas	em	final	de	gestação.

Questão 100
A	destruição	de	hemácias	causada	por	algumas	doenças	infecciosas	ou	parasitárias	induz	
icterícia	 pré-hepática	 caracterizada	 por	 hiperbilirrubinemia	 indireta,	 fezes	 hipercólicas,	
urobilinogenúria	e	anemia.





Pró-Reitoria	de	Desenvolvimento	de	Pessoas	–	PRODEP
Pró-Reitoria	de	Graduação	–	PROGRAD
Serviço	de	Seleção,	Orientação	e	Avaliação	-	SSOA	
Rua	Dr.	Augusto	Viana,	33	–	Canela	–	Cep.	40110-060
Salvador	–	Bahia	–	Brasil	–	Telefax	(71)	3283-7820
E-mail:	ssoa@ufba.br	–	Site:	www.concursos.ufba.br

Direitos autorais reservados. Proibida a reprodução,
ainda	que	parcial,	sem	autorização	prévia	da

Universidade	Federal	da	Bahia	-	UFBA


