
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas. 
2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e 

a ela não retornar, será eliminado. 
3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer 

na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas), pois 
a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 

contém 50 questões objetivas, está completo.
2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 

somente uma correta.
3 -  Confira se seus dados, o curso escolhido, indicados no cartão de 

respostas, estão correto. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada 
a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o curso e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja 
a correta.  

7 -  Destaque a filipeta onde aparecem seus dados na Folha de 
Resposta da Redação para que não haja nenhuma possibilidade de 
identificação.

8 -  Não escreva seu nome, não assine ou faça qualquer tipo de 
marcação na Folha de Resposta da Redação.

AGENDA 

l 16/03/2014, Provas Objetivas/Redação. 

l 17/03/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos Exemplares 
das Provas Objetivas.

l 18/03/2014, Disponibilização das Imagens 
dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

l 19/03 e 20/03/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos quanto as questões das Provas 
Objetivas. 

l 26/03/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 27/03/2014, Divulgação do Resultado 
Final das Notas das Provas Objetivas. 

l 28/03/2014, Divulgação dos candidatos a 
terem as Redações corrigidas.

l 04/04/2014, Divulgação do Resultado 
Preliminar das Redações.

l 07/04 a 08/04/2014, Interposição de 
Recursos contra o Resultado da Nota 
Preliminar das Redações.

l 11/04/2014, Resultado Final das Notas de 
Redação.

l 11/04/2014, Divulgação do Resultado Final.

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: crmv-rj2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO - Experimentação Animal
     Associação de Proteção aos animais

Experimentação Animal: Violência em nome da Ciência

 Imagine que o seu corpo está a ser usado com 
fins científicos... consigo ainda lá dentro. Isso é o que 
acontece aos milhões de animais que são anualmente 
usados na cruel, dispendiosa e enganadora indústria 
da experimentação animal. Nesta indústria, um animal 
morre a cada 3 segundos, num laboratório europeu; 
a cada 2 segundos, num laboratório japonês; a cada 
segundo, num laboratório norte-americano. Só no 
Reino Unido, quase 3 milhões de animais são mortos 
anualmente em laboratórios. Em Portugal, o uso de 
animais em experiências é, na verdade, uma realidade 
por controlar. 
 Apenas há uns anos atrás, todas as empresas de 
cosméticos envenenavam animais com baton, champôs, 
sprays para cabelos ou outros produtos de “beleza”. Os 
produtores de carros batiam nas cabeças de macacos 
com martelos hidráulicos para simular acidentes. Os 
técnicos de laboratórios matavam um coelho de cada 
vez que faziam o teste de gravidez de uma mulher. As 
tabaqueiras obrigavam cães a inalar quantidades enormes 
de fumo de tabaco para testar a sua toxicidade. Estes 
testes eram considerados muito eficazes. Actualmente, 
devido à atenção e à preocupação dos consumidores e à 
criatividade de cientistas, existem testes melhores e mais 
humanos.
 Porém, milhões de ratinhos, coelhos, porquinhos-
da-índia, furões, gatos, cães, primatas, ovelhas, vacas, 
porcos e outros animais continuam a ser usados em 
experiências, sendo mortos em laboratórios todos os 
anos. Em vez de desenvolverem técnicas científicas mais 
avançadas, os vivissectores infectam animais com doenças 
que eles nunca contrairiam em circunstâncias normais, 
alimentam-nos à força e injetam-lhes químicos tóxicos, 
quebram a coluna destes animais, partem-lhes os ossos 
e instalam eléctrodos nos seus crânios. Os investigadores 
militares provocam doenças e feridas nos animais com 
radiações, agentes químicos e usando também armas 
de fogo. Alguns investigadores de psicologia submetem 
os animais a privação maternal, viciam-nos em drogas e 
álcool e infligem-lhes outros males.
 Pelo menos 65% destes procedimentos são 
realizados sem anestesia. Nos restantes 35% de 
experiências realizadas regularmente, é certo que estas 
implicam a inflicção de dor e sofrimento aos animais. A 
maior parte destas experiências são feitas nos Estados 
Unidos da América, no Reino Unido e noutros países, 
como Portugal. Nestes casos, estes animais beneficiam 
de fraca protecção legal, que, regra geral, é raramente 
cumprida dado a falta de fiscalização. 

QUESTÃO 1
O título dado ao texto:

(A) apresenta uma interrogação ao leitor.
(B) indica uma posição já definida sobre o tema.
(C) mostra uma crítica à ciência do passado.
(D) destaca uma crítica feita às autoridades.
(E) aponta para um problema a ser discutido.

QUESTÃO 2
A primeira frase do texto – Imagine que o seu corpo está a ser 
usado com fins científicos – foi empregada com a finalidade de:

(A) inserir pessoalmente o leitor no tema discutido.
(B) causar surpresa ao leitor.
(C) trazer suspense e provocar o interesse do leitor.
(D) considerar os animais como seres humanos.
(E) mostrar que há realidades desconhecidas dos leitores.

QUESTÃO 3
 “Imagine que o seu corpo está a ser usado com fins científicos”; 
a forma de reescrever-se essa frase do texto que modifica o 
seu sentido original é:

(A) Imagine que seu corpo está sendo usado com fins científicos.
(B) Imagine, com fins científicos, que o seu corpo está a ser usado.
(C) Imagine que o seu corpo, com fins científicos, está sendo usado.
(D) O seu corpo está a ser usado com fins científicos: imagine isso.
(E) O seu corpo, imagine, está sendo usado com fins científicos.

QUESTÃO 4
 “Nesta indústria, um animal morre a cada 3 segundos, num 
laboratório europeu; a cada 2 segundos, num laboratório 
japonês; a cada segundo, num laboratório norte-americano”. 
Podemos deduzir, a partir desse segmento do texto, que:

(A) os laboratórios norte-americanos são mais eficientes.
(B) os laboratórios europeus são mais atrasados, cientificamente.
(C) todos os laboratórios citados são igualmente cruéis.
(D) os laboratórios japoneses são mais adiantados que os 

europeus.
(E) todos os laboratórios são cientificamente desenvolvidos.

QUESTÃO 5
 “Só no Reino Unido, quase 3 milhões de animais são mortos 
anualmente em laboratórios”. Nesse segmento, a utilização do 
vocábulo SÓ indica que:

(A) são poucos os animais sacrificados no Reino Unido.
(B) é absurdamente grande, no mundo, o número de animais 

sacrificados.
(C) se trata de uma informação de que a ciência trabalha 

isoladamente.
(D) se cuida melhor dos animais, no Reino Unido.
(E) se matam mais animais no Reino Unido do que em outros 

países.
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QUESTÃO 6
 “Em Portugal, o uso de animais em experiências é, na verdade, 
uma realidade por controlar”. A expressão “por controlar” 
significa que a realidade citada:

(A) já foi controlada.
(B) deve ser controlada.
(C) vai ser controlada.
(D) pode ser controlada.
(E) ainda não foi controlada.

QUESTÃO 7
O segundo parágrafo do texto mostra ao leitor:

(A) a permanente crueldade da experimentação com animais.
(B) a extinção da crueldade para com os animais.
(C) a maior eficiência dos testes atuais.
(D) a participação eficiente da opinião pública no processo.
(E) a preocupação econômica dos laboratórios.

QUESTÃO 8
 “Porém, milhões de ratinhos, coelhos, porquinhos-da-índia, 
furões, gatos, cães, primatas, ovelhas, vacas, porcos e outros 
animais continuam a ser usados em experiências, sendo mortos 
em laboratórios todos os anos. Em vez de desenvolverem 
técnicas científicas mais avançadas, os vivissectores infectam 
animais com doenças que eles nunca contrairiam em 
circunstâncias normais, alimentam-nos à força e injetam-lhes 
químicos tóxicos, quebram a coluna destes animais, partem-
lhes os ossos e instalam eléctrodos nos seus crânios”.

Nesse segmento do texto, o autor apela argumentativamente 
para:

(A) a emotividade.
(B) a intimidação.
(C) a sedução.
(D) a provocação
(E) a autoridade.

QUESTÃO 9
 “Nestes casos, estes animais beneficiam de fraca protecção 
legal, que, regra geral, é raramente cumprida dado a falta de 
fiscalização”.

O vocábulo “dado” só NÃO pode ser adequadamente 
substituído por:

(A) em função da
(B) em virtude da
(C) devido à
(D) por causa da
(E) apesar da

QUESTÃO 10
A função do texto é prioritariamente:

(A) criticar os cientistas.
(B) alertar as autoridades.
(C) mobilizar a opinião pública.
(D) incentivar as pesquisas.
(E) comemorar avanços tecnológicos.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Observe a sequência:  121,  109, 97, 85, 73, ...

O próximo termo é o:

(A) 59
(B) 61
(C) 63
(D) 65
(E) 67

QUESTÃO 12
Dois pescadores, Zé Grande e Zé Pequeno,  e um peixeiro, 
Peixolão, estavam conversando e contando “causos”. Os dois 
pescadores contaram histórias mentirosas, o peixeiro contou 
um causo verdadeiro. Nesse caso, avalie se as proposições a 
seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

I -  Se Peixolão mentiu então Zé Grande falou a verdade.
II -  Se Zé Pequeno mentiu, então Zé Grande falou a verdade.
III - Zé Grande falou a verdade e Peixolão mentiu.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, F e F
(B) F, V e V
(C) V, F e V
(D) F, V e F
(E) V, V e F

QUESTÃO 13
Alfredo, Beatriz, Clóvis, Dorina e Eusébio trabalham no mesmo 
setor. Ontem, Alfredo saiu antes de Dorina e Eusébio, Beatriz 
saiu antes de Alfredo, Clóvis não foi o último a sair e Dorina 
saiu antes de Clóvis. O último a sair foi:

(A) Alfredo
(B) Beatriz
(C) Clóvis
(D) Dorina
(E) Eusébio
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QUESTÃO 14
Uma Assembleia Legislativa é composta por trinta deputados.  
Dez são do partido A, cinco são do partido B, seis são do partido 
C, seis são do partido D, e os demais são do partido E. Na saída 
do plenário, um repórter espera que os deputados saiam e 
quer entrevistar todos os que saírem até conseguir entrevistar 
ao menos um de cada partido. Pensando um pouco, ele 
acabou por mudar seu plano pois percebeu que, para segui-lo, 
no pior caso poderia ter de entrevistar até o seguinte número 
de deputados

(A) 6
(B) 18
(C) 21
(D) 26
(E) 27

QUESTÃO 15
Um anagrama de uma palavra é um reordenamento de todas 
as suas letras. Por exemplo, ADEUS é um anagrama de SAUDE 
e OOV é um anagrama de OVO. A palavra MOTO possui a 
seguinte quantidade de anagramas:

(A) 8
(B) 10
(C) 12
(D) 16
(E) 20

QUESTÃO 16
Numa selva, todos os felinos são pardos e nenhum animal 
pardo sabe nadar. Assim, nessa selva:

(A) algum felino não sabe nadar
(B) nenhum felino sabe nadar
(C) algum felino não é pardo
(D) nenhum felino é pardo
(E) pode ser que algum animal pardo saiba nadar

QUESTÃO 17
Se é verdade que, dentre os membros de um Conselho, 
todo médico veterinário é casado, avalie se são falsas (F) ou 
verdadeiras (V) as afirmativas a seguir:

I -  Nesse Conselho, quem é casado é médico veterinário.
II -  Nesse Conselho existe ao menos um solteiro que é médico 

veterinário.
III -  Nesse Conselho, quem não é médico veterinário não é 

casado. 

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) F, F e F
(B) F, V e V
(C) V, F e V
(D) V, V e V
(E) V, V e F

QUESTÃO 18
Mariana tem de sortear um número inteiro x, 20 ≤ x ≤ 24. A 
chance de que ela sorteie um número par é de:

(A) 30%
(B) 40% 
(C) 45%
(D) 50%
(E) 60%

QUESTÃO 19
Observe a sequência:   4, 5, 7, 10, 14, 19,...
O próximo termo é o:

(A) 28
(B) 27
(C) 26
(D) 25
(E) 24

QUESTÃO 20
A soma das idades de dez amigos é 324. Daqui a oito anos, a 
soma das idades desses amigos será igual a:

(A) 332
(B) 334
(C) 404
(D) 428
(E) 440

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21
A figura ilustra três exemplos de um dos dispositivos de 
armazenamento de dados mais utilizados atualmente, 
considerando o baixo custo, a capacidade de armazenamento 
de dados, a confiabilidade e a facilidade de uso. Esses 
dispositivos são integrados à configuração de um computador 
por meio de um conector conhecido por uma sigla.

O termo pelo qual esse dispositivo é conhecido e a sigla para o 
conector utilizado são, respectivamente:  
      
(A) pendrive e HDMI
(B) scanner e HDMI 
(C) pendrive e RJ45
(D) scanner e USB 
(E) pendrive e USB
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QUESTÃO 22
Um profissional do Conselho Regional de Medicina Veterinária 
está trabalhando em um notebook com sistema operacional 
Windows 7, versão em português. Neste momento, ele está com 
três programas abertos em esquema de concorrência, alternando 
o acesso a um texto no Word, a uma planilha no Excel e a um 
site no browser Firefox Mozilla. Essa alternância é realizada por 
meio da escolha do programa desejado em uma janela de diálogo, 
mostrada na tela quando se executa o seguinte atalho de teclado:

(A) Alt + Tab
(B) Alt + Home
(C) Alt + Ctrl
(D) Ctrl + Home
(E) Ctrl + Tab   

QUESTÃO 23
No Word 2010 BR, um Agente Administrativo acionou o  

ícone  durante a digitação de um texto, com o seguinte 
objetivo:              

(A) aumentar o nível de recuo do parágrafo.
(B) aumentar o tamanho da fonte.
(C) alterar todo o texto para maiúsculas.
(D) diminuir o tamanho da fonte.
(E) diminuir o nível de recuo do parágrafo.

QUESTÃO 24
A planilha abaixo foi criada no Excel do pacote MSOffice 2010 BR.

Nessa planilha, o valor mostrado em B5 é resultado da 
aplicação de uma correção de 10% sobre o valor indicado em 
A5. Por analogia, foi também aplicada uma correção monetária 
de 10% sobre o valor mostrado em B5 para determinar C5. 
Dessa forma, a expressão inserida em C5 foi:

(A) =10*B5
(B) =110*B5
(C) =1,1%*B5
(D) =110%*B5
(E) =10%*B5

QUESTÃO 25
Além do Internet Explorer e do Firefox Mozilla, dois exemplos 
de browsers utilizados na navegação em sites na internet são:

(A) netscape navigator e hotmail
(B) adobe photoshop e flash
(C) google chrome e safari 
(D) opera android e webmail
(E) thunderbird mozilla e outlook

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
                                                                                                     CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
Em relação ao planejamento estratégico de uma organização 
as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO UMA, que está 
ERRADA. Assinale-a.

(A) É um processo administrativo unificado e integrador, 
voltado para o estudo de alternativas e para a escolha de 
caminhos.

(B) É de responsabilidade da alta administração.
(C) É de visão mais ampla se comparado ao planejamento 

tático e ao planejamento operacional.
(D) É projetado no curto prazo.
(E) É o plano mais abrangente ao qual os demais são 

subordinados.

QUESTÃO 27
Observe a imagem a seguir:

                                                 (http://www.fatecsm.org.br)

A imagem apresenta um:

(A) fluxograma
(B) organograma
(C) histograma
(D) pentagrama
(E) anagrama
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QUESTÃO 28
“Do ponto de vista didático, a função administrativa 
direção vem após o planejamento e a organização. Assim, 
enquanto o planejamento estabelece o que fazer e como 
fazer e para quem, a organização estabelece a estrutura, 
os meios para a execução, a direção se preocupa com a 
execução das operações propriamente ditas, tendo em 
vista o alcance dos objetivos.”

(http://jacksonsantore.files.wordpress.
com/2013/02/apostila_adm_parte1.pdf)

Em relação à direção, avalie se as afirmativas a seguir são falsas 
(F) ou verdadeiras (V):

I - É a função que exige a maior dose de flexibilidade, de 
amortecimento de impactos e, principalmente, de 
orientação das pessoas quanto ao rumo certo no alcance 
dos objetivos pretendidos.

II - Por sua abrangência e pelo fato de estar intimamente 
relacionada às pessoas, é uma das funções mais complexas 
da administração.

III - Comunicação, liderança e motivação são assuntos a ela 
inerentes.

As afirmativas I, II e III são respetivamente:

(A) F, F e F
(B) F, V e F
(C) V, F e V
(D) V, V e F
(E) V, V e V

QUESTÃO 29
Em relação à função controle, as seguintes afirmativas estão 
corretas, EXCETO:

(A) Deve ser entendido como uma função administrativa, 
como o planejamento, a organização e a direção. 

(B) Pode ser definido como a função administrativa 
que consiste em medir e corrigir o desempenho de 
colaboradores para assegurar que os objetivos da empresa 
e os planos delineados para alcançá-los sejam realizados. 
É, pois, a função segundo a qual cada administrador, do 
presidente ao supervisor, certifica-se de que aquilo que é 
feito está de acordo com o que se tencionava fazer. 

(C) Está pouco relacionado com o planejamento, a direção e a 
organização. 

(D) Podem ser classificados, de acordo com o nível da empresa 
onde ocorrem, em controle estratégico, controle tático e 
controle operacional. 

(E) Um possível modelo básico de controle prevê as seguintes 
três fases: coleta de dados sobre o desempenho, 
comparação dos dados com um padrão e ação corretiva.  

QUESTÃO 30
Nomear as vantagens da centralização e da descentralização 
sempre levará a uma zona cinzenta em que fica difícil distinguir 
com clareza para que lado pende a gangorra. De um modo geral, 
entretanto, certas ideias estão consolidadas em relação ao 
tema. Atualmente, há uma corrente numerosa de pensadores 
que afirmam ser a descentralização uma opção quase natural 
da contemporaneidade. Entretanto, existe consenso em 
relação a algumas vantagens da centralização.

Avalie então se as afirmativas a seguir descrevem vantagens 
apregoadas da centralização administrativa:

I -  As decisões mais importantes tendem a ser tomadas por 
pessoas mais capazes.

II -  Gera necessidade de menor número de administradores 
de alto nível.

III -  Facilita a uniformidade de diretrizes e normas.
IV -  Tende a elevar o moral geral da organização.

Estão corretas apenas:

(A) I e III
(B) II e IV
(C) II, III e IV
(D) I, II e III
(E) I, II e IV

QUESTÃO 31
No ambiente profissional frequentemente ficamos diante 
de conflitos ou de tensões inerente às relações interpessoal. 
No sentido de buscar uma atitude proativa e profissional, as 
seguintes recomendações estão corretas, EXCETO UMA, que 
está ERRADA. Assinale-a.

(A) Pessoas que têm valores diferentes dos nossos não são 
inferiores nem equivocadas e devem ser tratadas com 
respeito e profissionalismo.

(B) Em reuniões, devemos evitar que diferenças de ponto de 
vista descambem para um embate pessoal; os objetivos do 
grupo sempre se sobrepõem aos interesses individuais.

(C) Devemos lembrar sempre que, no ambiente profissional, 
atitudes de indiferença em relação aos outros revelam 
imaturidade e só trazem resultados negativos.

(D) Sempre vale à pena deixar que nossos impulsos venham à 
tona porque quem não age emotivamente está deixando 
de ser verdadeiro e, portanto, está boicotando o interesse 
coletivo.

(E) Devemos nos comportar sempre tendo em mente que 
imparcialidade, autocontrole, diplomacia e  gentileza são 
mecanismos comportamentais  muito importantes para o 
bem estar da organização e para o alcance dos objetivos da 
organização e de nossas metas individuais. 



AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                                             CADERNO 1    

8

QUESTÃO 32
Avalie se a redação oficial deve caracterizar-se pela(o):

I -  impessoalidade
II -  uso do padrão culto de linguagem
III -  clareza, concisão e uniformidade
IV -  formalidade 

Estão corretos:

(A) I, II, III e IV
(B) I, II e IV, apenas
(C) I, III e IV, apenas
(D) II e III, apenas
(E) I e IV, apenas

QUESTÃO 33
O pronome de tratamento adequado a ser usado em um 
documento destinado ao Governador do estado do Rio de 
Janeiro é:

(A) Vossa Excelência
(B) Vossa Senhoria
(C) Vossa Eminência
(D) Vossa Magnificência
(E) Vossa Eminência Reverendíssima

QUESTÃO 34
Observe as definições a seguir, relativas a arquivos:

I -  Documentos necessários às atividades de rotina e 
frequentemente usados, facilmente acessados a qualquer 
momento.

II -  Documentos raramente consultados que aguardam 
prazos longos de precaução ou prescrição e aguardam a 
destinação final, que pode ser a guarda permanente ou a 
eliminação. 

III -  Documentos que perderam a vigência administrativa, mas 
são providos de valor secundário ou histórico-cultural.

As definições I, II e III referem-se respectivamente a arquivos:

(A) intermediários, correntes e permanentes
(B) permanentes, em trânsito e finais
(C) correntes, intermediários e permanentes
(D) transitórios, consolidados e definitivos
(E) momentâneos, localizáveis e descontinuados 

QUESTÃO 35
As definições a seguir referem-se a métodos de arquivamento 
distintos:

I -  O elemento principal para a recuperação da informação é 
o nome (onomástico).

II -  O número do documento está associado a uma data. 
III -  O elemento principal para a recuperação da informação é 

o assunto.

As definições I, II e III referem-se respectivamente aos métodos:

(A) alfabético, numérico-cronológico e ideográfico
(B) alfanumérico, geográfico e numérico simples
(C) ideográfico, numérico-cronológico e historiográfico
(D) alfabético, historiográfico e geográfico
(E) alfanumérico, historiográfico e numérico-geográfico

QUESTÃO 36
Um funcionário do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária está trabalhando em um microcomputador com 
sistema operacional Windows XP e executou os seguintes 
procedimentos:

• Abriu o Windows Explorer e selecionou a pasta RESULT no 
drive C:

• Nessa pasta, selecionou o arquivo DOG33.PDF
• Pressionou simultaneamente as teclas Ctrl e X
• Selecionou a pasta TX no mesmo drive C:
• Pressionou simultaneamente as teclas Ctrl e V

Por meio desses procedimentos, esse funcionário executou a 
seguinte ação:

(A) Copiou o arquivo DOG33.PDF de TX para RESULT com o 
nome DOG33.RAR    

(B) Copiou o arquivo DOG33.PDF de RESULT para TX com o 
nome DOG33.PDF    

(C) Moveu o arquivo DOG33.PDF de RESULT para TX com o 
nome DOG33.BAK   

(D) Moveu o arquivo DOG33.PDF de RESULT para TX com o 
nome DOG33.PDF   

(E) Moveu o arquivo DOG33.PDF de TX para RESULT com o 
nome DOG33.RAR

QUESTÃO 37
No sistema operacional Windows 7, versão em português, para 

abrir o menu Iniciar, deve-se clicar no botão   no 
canto inferior da tela ou, como alternativa, realizar o seguinte 
procedimento: 

(A) pressionar a tecla de função 

(B) pressionar a tecla de função 

(C) pressionar a tecla de logotipo do 

(D) executar o atalho de teclado  +  

(E) executar o atalho de teclado  +  
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QUESTÃO 38
No Word 2010 BR, para alterar a cor do texto durante a 
digitação, deve-se acionar o seguinte ícone: 

(A)  

(B)   

(C)  

(D)  

(E)   

QUESTÃO 39
A planilha abaixo foi criada no Excel do pacote MSOffice 2010 
BR.

 
Nessa planilha, D7 representa a soma das células D4, D5 e D6. 
Nessas condições, a expressão inserida em D7 foi:

(A) =SOMA(D4%D6)
(B) =SOMA(D4:D6)
(C) =SOMA(D4$D6)
(D) =SOMA(D4&D6)
(E) =SOMA(D4#D6)

QUESTÃO 40
No software Powerpoint 2010 BR, o acionamento da tecla de 
função F5 tem por finalidade:

(A) iniciar a apresentação de slides.   
(B) executar a verificação e correção ortográfica. 
(C) salvar a apresentação de slides em formato PDF.
(D) configurar transição entre os slides da apresentação.
(E) visualizar a animação configurada para o slide corrente.

QUESTÃO 41
Em relação ao Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) e aos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 
(CRMV), de acordo com a lei 5517/68, as afirmativas a seguir 
estão corretas, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) Cabe ao CFMV e aos CRMV fiscalizar o exercício da 
profissão de médico veterinário.

(B) O CFMV e os CRMV servem de órgão de consulta dos 
governos da União, dos Estados, dos Municípios e dos 
Territórios, em todos os assuntos relativos à profissão de 
médico-veterinário ou ligados, direta ou indiretamente, à 
produção ou à indústria animal.

(C) O CFMV e os CRMV constituem em seu conjunto, uma 
autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade 
jurídica de direito público, com autonomia administrativa 
e financeira.

(D) O Conselho Federal de Medicina Veterinária é composto 
por um presidente, um vice-presidente, um secretário-
geral, um tesoureiro e mais seis conselheiros, eleitos 
em reunião dos delegados dos Conselhos Regionais por 
escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, realizando-
se tantos escrutínios quantos necessários à obtenção 
desse  quórum, tendo cada Conselho regional direito a seis 
delegados nessa reunião.

(E) Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária serão 
constituídos à semelhança do Conselho Federal, de seis 
membros, no mínimo, e de dezesseis no máximo, eleitos por 
escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, em assembleia 
geral dos médicos-veterinários inscritos nas respectivas 
regiões e que estejam em pleno gozo dos seus direitos.

QUESTÃO 42
Avalie se as atribuições dos CRMV incluem as seguintes:

I - Inscrever os profissionais registrados residentes em sua 
jurisdição e expedir as respectivas carteiras profissionais.

II - Examinar as reclamações e representações escritas acerca 
dos serviços de registro e das infrações da Lei 5517/68 e 
decidir, com recursos para o CFMV.

III - Fiscalizar o exercício da profissão, punindo os seus 
infratores, bem como representando às autoridades 
competentes acerca de fatos que apurar e cuja solução 
não seja, de sua alçada.

IV - Funcionar como Tribunal de Honra dos profissionais, 
zelando pelo prestígio e bom nome da profissão.

Estão corretas as afirmativas:

(A) II e III, apenas
(B) I e IV, apenas
(C) I, II e IV, apenas
(D) II, III e IV, apenas
(E) I, II, III e IV

QUESTÃO 43
De acordo com a Lei 5517/68, são penas disciplinares aplicáveis 
pelos Conselhos Regionais, EXCETO:

(A) advertência confidencial, em aviso público;
(B) censura confidencial, em aviso reservado;
(C) censura pública, em publicação oficial;
(D) suspensão do exercício profissional até 3 (três) meses;
(E) cassação do exercício profissional, “ ad referendum “ do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária.
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QUESTÃO 44
Avalie se, de acordo com a resolução 672/00, o Fiscal do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária, no exercício de 
suas atribuições, dentre outras, verificará se:

I -  O estabelecimento fiscalizado está regularmente inscrito 
no Conselho da Jurisdição a que pertencer, bem como 
se possui Certificado de Regularidade e Anotação de 
Responsabilidade Técnica, devidamente atualizados e se 
houve alteração contratual.

II -  O Responsável Técnico está regularmente inscrito no 
CRMV da jurisdição onde se encontra o estabelecimento.

III -  O Certificado de Regularidade se encontra afixado em local 
visível e de fácil acesso.

IV -  Sendo constatada alguma irregularidade, será expedido 
o respectivo Auto de Infração e se o autuado se negar a 
assinar o Auto de Infração, o Fiscal certificará o fato. 

V -  Expedido o Auto de Infração, deverá ser aberto o 
competente processo administrativo.

Estão corretas:

(A) I, II e V, apenas
(B) II, III e IV, apenas
(C) I, IV e V, apenas
(D) II, III, IV e V, apenas
(E) I, II, III, IV e V

QUESTÃO 45
De acordo com a resolução 672/00, tendo sido lavrado o Auto 
de Infração, o autuado terá o seguinte prazo, a contar da 
lavratura do documento, para apresentar defesa administrativa 
ou regularizar sua situação perante o CRMV:

(A) 15 dias
(B) 20 dias
(C) 30 dias
(D) 45 dias
(E) 60 dias 

QUESTÃO 46
Em relação aos Princípios Fundamentais estabelecidos na 
Constituição Brasileira, as seguintes afirmativas estão corretas, 
EXCETO Uma, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito.

(B) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o MInisterial.

(C)  A República Federativa do Brasil tem como fundamentos 
a soberania. a cidadania, a dignidade da pessoa humana, 
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 
pluralismo político.

(D) Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente.

(E) Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, 
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

QUESTÃO 47
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes” dentre outros, EXCETO UM, que está 
ERRADO. Assinale-o.

(A) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei;

(B) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante;

(C) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;

(D) é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias;

(E) desde que sob licença, é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação.

QUESTÃO 48
Com base na Constituição Federal, avalie se são falsas (F) ou 
verdadeiras (V) as afirmativas a seguir:

I -  É garantido o direito de propriedade.
II -  A propriedade atenderá a sua função social.
III -  o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, F e V
(B) V, V e V
(C) F, V e F
(D) F, F e F
(E) F, F e V

QUESTÃO 49
Com base no que estabelece a Constituição Federal, as 
seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

(A) A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais.

(B) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada.

(C) A prática do racismo constitui crime afiançável e 
prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

(D) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 
omitirem.

(E) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de 
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático.
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QUESTÃO 50
Avalie se os itens I, II e III listados a seguir são falsos (F) ou 
verdadeiros (V):

De acordo com o decreto 69.134/71, estão obrigadas a registro 
no Conselho de Medicina Veterinária correspondente à região 
onde funcionarem as firmas, associações, companhias, 
cooperativas, empresas de economia mista e outras que 
exerçam atividades peculiares à Medicina Veterinária, a saber:

I -  Firmas de planejamento e de execução de assistência 
técnica à pecuária. 

II -  Hospitais, clínicas e serviços médico-veterinários. 
III -  Demais entidades dedicadas à execução indireta dos 

serviços específicos de Medicina Veterinária.

Os itens I, II e III são respectivamente:

(A) F, F e F
(B) F, V e F
(C) V, F e V
(D) V, V e F
(E) V, V e V

REDAÇÃO

Segundo uma recente reportagem, o tráfico de animais 
silvestres cresceu no país, provocando prejuízos de 
vários tipos, especialmente para os próprios animais já 
que, em cada dez, somente um consegue sobreviver às 
más condições de transporte e tratamento.

Diante desse problema, o que se pode fazer? Escreva um 
texto, em língua culta, de aproximadamente vinte linhas, 
fazendo uma análise da situação e sugerindo soluções.




