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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma 
padrão escrita. 

Texto I 
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas 
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando 
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo 
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...] 
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias 
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma 
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a 
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o 
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...]. 
 

(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015). 
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre 
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info 
 

Texto II  

 
http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 
1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale 

a única alternativa INCORRETA: 

a) O conceito sobre produtos culturais da pós-
modernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o 
impacto que as novas artes trazem ao seu 
consumidor (texto II). 

b) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia 
de que a música eletrônica é uma manifestação 
harmoniosa de som e ritmo. 

c) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna 
propõe uma reapropriação dos recursos já 
utilizados por movimento artísticos anteriores. 

d) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de 
que a música eletrônica não representa uma 
evolução positiva da arte. 

 
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na 

obediência aos recursos de clareza e correlação 
propostos pela construção paralelística de sentido no 
período:  

a) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto 
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que 
se dará mediante acordo escrito. 

b) Se a instituição tivesse se preparado 
adequadamente, tinha conseguido evitar as 
consequências negativas por que passa no 
momento. 

c) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no 
assunto, tanto mais desenvolveremos a 
consciência em aquilo que pode ser considerado 
correto. 

d) Desde que todas as obras fossem concluídas a 
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de 
atividades. 

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com 
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale 
a alternativa que contenha a análise correta das 
mesmas.  

I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o 
imaginário, não se estruturando mais na paródia.” 
Nesse período, podemos afirmar corretamente 
que uma palavra foi acentuada por apresentar 
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e 
duas receberam acentos por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo. 

II. Ainda em:  “A arte vai servir aí como parâmetro, 
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais 
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também 
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com 
isso se alterasse a correção do período, pois o 
verbo no gerúndio permite a ênclise.  

III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência 
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase 
de futuro do presente. Esse tempo verbal é 
adequado à proposição do autor do texto, que faz 
referência a eventos vindouros.  

IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma 
simbólica.” A locução verbal presente nesse 
período poderia ser substituída pelo verbo na 
forma sintética, resultando, corretamente, na 
reescrita a seguir:  A arte eletrônica constituirá-se 
numa nova forma simbólica. 

 

a) Apenas a assertiva II está incorreta. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para 
as afirmativas falsas: 

(  ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

(  ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no 
estágio probatório será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

(  ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual 
lhe seja assegurada ampla defesa. 

(  ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

(  ) Parágrafo Único. Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) V. V, F, V, V. 
b) F, V, V, V, F. 
c) V, V, V, V, V. 
d) V, V, V, V, F. 

 
5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 

complete a frase: 

“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre ____________ horas de um dia e 
_____________ horas do dia seguinte, terá o valor-
hora acrescido de _________________________, 
computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos”. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco 
por cento). 

b) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 
cento). 

c) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 
cento). 

d) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento). 
 
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, é incumbência da União:  

a) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

b) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. 

c) Elaborar e executar políticas e plano educacionais, 
em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando 
as suas ações e as dos seus Municípios. 

d) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
dos Territórios. 

 
 
 
 
 

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, estabelece denominações às 
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo 
com a titulação do ocupante do cargo. As 
denominações são: 

I. Classe A, com denominações de: 
1) Professor Adjunto A 
2) Professor Assistente A 
3) Professor Auxiliar 

II. Classe B, com a denominação de Professor 
Assistente. 

III. Classe C, com a denominação de Professor 
Adjunto. 

IV. Classe D, com a denominação de Professor 
Associado. 

V. Classe E, com a denominação de Professor 
Titular. 

 

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A, 
é necessário portar o título de: 

 

a) Especialista. 
b) Pós Doutorado. 
c) Mestre. 
d) Doutor. 

 
8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes 

referenciais, é explicado diversamente em sua 
gênese e desenvolvimento, o que condiciona 
conceitos diversos de homem, mundo, cultura, 
sociedade educação, etc. Diversos autores têm 
analisado e comparado as abordagens do processo 
de ensino aprendizagem classificando e agrupando 
as correntes teóricas segundo critérios diferentes. 
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é 
INCORRETO afirmar: 

a) Os temas geradores para o ensino devem ser 
extraídos da prática de vida dos educandos. 

b) Os objetivos educacionais são definidos a partir 
das necessidades concretas do contexto histórico 
social no qual se encontram os sujeitos. 

c) O diálogo e os grupos de discussão são 
fundamentais para o aprendizado. 

d) A relação entre professor e aluno deve ser vertical. 
 

9. No que diz respeito à teoria crítica e suas 
contribuições para a construção do currículo, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(  ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda 
crítica às bases do pensamento de organização 
curricular clássica. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas 
são organizadas de forma isolada, inscritas numa 
grade curricular. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, há um 
questionamento político do papel da educação na 
sociedade.  

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e 
conteúdos são definidos e os professores limitam-
se a segui-los.  

 

A sequência correta é: 
 

a) V, V, V, F. 
b) V, F, V, F. 
c) F, F, V, F. 
d) V, F, V, V. 
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem 
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço em razão de casamento por: 

a) 15 (quinze) dias consecutivos. 
b) 08 (oito) dias consecutivos. 
c) 10 (dez) dias consecutivos. 
d) 05 (cinco) dias consecutivos. 

 
11. Segundo o Decreto que Regulamenta a Lei no 11.126, 

de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da 
pessoa com deficiência visual de ingressar e 
permanecer em ambientes de uso coletivo 
acompanhada de cão-guia e dá outras providências. 
A identificação do cão-guia e a comprovação de 
treinamento do usuário dar-se-ão por meio da 
apresentação dos seguintes itens: carteira de 
identificação e plaqueta de identificação, expedidas 
pelo centro de treinamento de cães-guia ou pelo 
instrutor autônomo. No caso de plaqueta de 
identificação, a mesma deve conter as seguintes 
informações: 

I. Nome do usuário e do cão-guia. 
II. Nome do centro de treinamento ou do instrutor 

autônomo. 
III. Número do CNPJ do centro de treinamento ou do 

CPF do instrutor autônomo. 
IV. Foto do usuário e do cão-guia. 

É correto afirmar: 

a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
d) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
12. No Brasil, o responsável por avaliar a qualificação dos 

centros de treinamento e dos instrutores autônomos, 
conforme competência conferida pela Lei no 9.933, de 
20 de dezembro de 1999, é: 

a) Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial. 

b) Instituto Federal de Adestramento. 
c) Confederação Nacional de Animais Domésticos. 
d) Federação Brasileira de Adestradores. 

 
13. Pela Legislação, é proibido o ingresso de cão-guia m: 

I. Unidade de tratamento semi-intensivo, farmácias, 
central de material de esterilização. 

II. Unidade de tratamento intensivo, restaurantes, 
central de material de esterilização. 

III. Áreas de preparo de medicamentos, áreas de 
manipulação, farmácias. 

IV. Unidade de tratamento semi-intensivo, unidade de 
tratamento intensivo, áreas de manipulação. 

É correto afirmar: 

a) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a alternativa IV está correta. 
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 

14. Segundo a Lei no 11.126, é considerado instrutor: 

a) Profissional autônomo ou registrado para treinar o 
cão. 

b) Profissional habilitado para treinar a dupla cão e 
usuário. 

c) Profissional habilitado para treinar o cão fora das 
dependências domésticas. 

d) Profissional habilitado para treinar o cão. 
 
15. O cão-guia é responsável por auxiliar um deficiente 

visual a se locomover a qualquer lugar. A 
responsabilidade de um cão-guia é bastante séria, 
então o animal é rigorosamente treinado para que siga 
as seguintes regras, EXCETO: 

a) Deitar silenciosamente enquanto seu 
acompanhante permanece sentado. 

b) Sempre parar em topo ou pé de escadas até que 
receba uma ordem para seguir. 

c) Mover-se em qualquer direção apenas quando 
ordenado. 

d) Manter-se firme, sempre à direita ou um pouco à 
frente de seu acompanhante.  

 
16. A escolha das raças caninas a serem utilizadas para 

a função de cão guia é bastante diferente dependendo 
do país. Mas de maneira geral as mais utilizadas são:  

a) Sharpeis, Basset e Golden Retriever. 
b) Greyhound, Basset e Pastor Alemão. 
c) Pastor Alemão, Bull Terrier e Retriever do 

Labrador. 
d) Pastor Alemão, Golden Retriever e Retriever do 

Labrador. 
 
17. O cão-guia é especialmente treinado para melhorar a 

qualidade de vida, principalmente, de pessoas com 
deficiência visual. Eles fornecem segurança aos seus 
parceiros na hora de se locomover, além de 
facilitarem o equilíbrio físico e emocional. Cães-guia 
são capazes, inclusive, de permitirem melhor 
socialização do seu dono e até mesmo aumentar a 
sua autoestima. O objetivo principal de um cão guia é: 

a) Criar independência para o seu dono. 
b) Melhorar as atividades laborais de seu dono. 
c) Aumentar o campo de movimentação do seu dono. 
d) Auxiliar seu dono em provas esportivas. 

 
18. Não é todo cão que pode ser guia de deficientes 

visuais. O animal deve passar por um longo processo 
para assegurar que esteja apto a desempenhar a 
função. A primeira fase deste processo é a (o): 

a) Ambientação. 
b) Seleção genética e comportamental. 
c) Treinamento. 
d) Socialização. 

 
  



IFC – Concurso Público – Edital 048/2015 
Cargo: 1122 - Cães-Guia - 40h-DE 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 4 de 5 

TIPO 1

19. Deve se limitar apenas à parte externa a fim de evitar 
infecções. Recomenda-se a limpeza adequada com 
ceruminolíticos conforme recomendações do 
veterinário. Não utilize hastes flexíveis. Use apenas 
um pedaço de algodão enrolado no dedo. O 
procedimento refere-se a: 

a) Limpeza do fucinho. 
b) Limpeza dos olhos. 
c) Limpeza dos ouvidos. 
d) Limpeza dos dentes. 

 

20. A primeira vacinação antirrábica deve incluir duas 
doses com intervalo de 15 a 30 dias e aplicadas: 

a) A partir dos 4 meses de idade. 
b) A partir do nascimento. 
c) A partir de 10 dias após o nascimento. 
d) Após um ano de idade. 

 
21. Os filhotes devem ser vermifugados a partir de 28 dias 

de idade com um vermífugo de amplo espectro 
recomendado pelo Médico Veterinário. Existe a 
possibilidade de se realizar um exame (exame das 
fezes) para que o veterinário indique qual a melhor 
opção em vermifugação. Este exame é o: 

a) Ultraparasitológico. 
b) Coproparasitológico. 
c) Centroparasitório. 
d) Megaparasitológico. 

 
22. Seu controle no ambiente é difícil devido à facilidade 

que possuem para reproduzir e se espalharem além 
da resistência a alguns produtos utilizados no seu 
combate. Estes ectoparasitas habitam frestas de piso 
e parede, forro dos canis, debaixo de móveis e outros 
locais. Eles desprendem-se dos cães, em qualquer 
fase do desenvolvimento. Referimo-nos a(o): 

a) Pulga. 
b) Vírus. 
c) Verme. 
d) Carrapato. 

 
23. Caracteriza-se pelo comprometimento do 

funcionamento visual dos olhos, mesmo após 
tratamento ou correção. As pessoas com podem ler 
textos impressos ampliados ou com uso de recursos 
óticos especiais. Referimo-nos a pessoas com: 

a) Visão anormal. 
b) Visão subnormal. 
c) Desvantagem visual. 
d) Cegueira. 

 
24. É importante levar o cão a um veterinário 

regularmente para que haja um monitoramento do seu 
peso e a quantidade de alimento seja ajustada 
conforme necessário. Algumas substâncias com 
propriedades funcionais são usadas nas formulações 
de alimentos para cães. Os microrganismos vivos 
capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal 
produzindo efeitos benéficos a saúde do cão, são: 

a) Digestivos. 
b) Aditivos. 
c) Probióticos. 
d) Bioativos. 

25. Desempenha a função de quelante do cálcio existente 
na saliva, indisponibilizando o cálcio que mineraliza a 
placa, formando o tártaro. Com isso reduz a formação 
do tártaro dentário. Referimo-nos a(o): 

a) Tetrafosfato de sódio. 
b) Tripolifosfato de sódio. 
c) Tetrafosfato de cálcio. 
d) Unofosfato de cálcio. 

 
26. Nas doenças articulares, além da dor, há diminuição 

importante da amplitude de movimento e da força 
muscular acarretando na limitação funcional e, 
portanto, interferindo nas atividades diárias. O tecido 
cartilagenoso articular, uma vez lesionado, tem uma 
habilidade limitada para o seu reparo diminuindo o 
índice de sucesso da reabilitação. Referimo-nos 
a(os): 

a) Condroprotetores. 
b) Taurina. 
c) Tirosina. 
d) Glutamina. 

 
27. São diretrizes da Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência: 

I. Estabelecer mecanismos que acelerem e 
favoreçam a inclusão social da pessoa portadora 
de deficiência. 

II. Adotar estratégias de articulação com órgãos e 
entidades públicos e privados, bem assim com 
organismos internacionais e estrangeiros para a 
implantação desta Política. 

III. Financiar obras de acessibilidade para pessoas 
portadoras de deficiência em instituições públicas 
e privadas. 

IV. Ampliar as alternativas de inserção econômica da 
pessoa portadora de deficiência, proporcionando a 
ela qualificação profissional e incorporação no 
mercado de trabalho. 

É correto afirmar: 

a) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

 
28. São maiores na lactação e na gestação em relação à 

manutenção. Considerando- se o índice de umidade 
e a digestibilidade típica deste nutriente na gestação 
da cadela, o valor de 8.5% na matéria seca é 
suficiente para a reprodução (Picciano, 2003). 
Referimo-nos às exigências dietéticas para: 

a) Proteína. 
b) Cálcio. 
c) Gordura. 
d) Ferro. 
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29. A verminose nos recém-nascidos é muito grave e 
responsável por grande parte das mortes de filhotes 
com uma a quatro semanas de vida. Para evitar esse 
risco, entre 30 e 45 dias após o cio e a cobertura pelo 
macho, é recomendada a aplicação de vermífugo por 
via oral, a fim de matar larvas de vermes que podem 
atravessar a placenta e parasitar os filhotes antes de 
nascidos. De preferência, deve ser escolhida uma 
marca comercial de tetramizol, administrada na base 
de 10 mg/kg. Se por qualquer motivo não for possível 
imunizar a cadela-mãe antes do parto, ou em caso de 
morte da mesma ao dar à luz, devem ser adotados os 
seguintes procedimentos: 

I. Aos 30 dias, vacinação dos filhotes contra a 
parvovirose, com vacina à base de vírus morto. 

II. Aos 45 dias, vacinação anti-rábica. 
III. Aos 60 dias, revacinação contra a parvovirose. 
IV. Aos 90 dias, vacinação com vacina tríplice 

(cinomose, hepatite e leptospirose) e aplicação de 
droncit. 

Está correto afirmar: 

a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

 

30. Segundo a legislação vigente, dependendo do 
número de funcionários, a empresa está obrigada a 
preencher de dois a cinco por cento de seus cargos 
com beneficiários da Previdência Social reabilitados 
ou com pessoa portadora de deficiência habilitada. A 
regra vale para empresas: 

a) Somente quando acima de quinhentos 
empregados. 

b) Com cinquenta ou mais empregados. 
c) Com cem ou mais empregados. 
d) Somente quando acima de duzentos empregados. 

 
 


