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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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4) Sobre a charge, podemos afirmar que:
a) Nesse caso foi utilizada a linguagem não
verbal, pois não há uso de vocabulário para
expressar comunicação.
b) A linguagem verbal se dá através da palavra
“vote”, apresentada nas quatro imagens que
compõe a charge, portanto podemos afirmar que
nessa ilustração foi utilizada a linguagem verbal.
c) Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem
não verbal estão presentes nessa charge, pois é
composta por elementos verbais e visuais.
d) Nenhuma das alternativas.

Língua Portuguesa
1) Analise as orações e em seguida assinale a
alternativa CORRETA:
I – Para João, era inaceitável ocupar uma posição
abaixo de suas pretensões.
II – Quando percebi, lá estava o carro sendo
levado correnteza a baixo.
a) Em ambas as orações a palavra em destaque
deve ser grafada junta: abaixo, pois a baixo
grafada separadamente não existe na língua
portuguesa culta.
b) Em I a palavra em destaque revela sentido de
lugar menos elevado, portanto a grafia está
correta. Em II a palavra em destaque significa
para baixo, devendo ser grafada separadamente.
c) Em I a palavra em destaque revela sentido de
lugar menos elevado, portanto a grafia está
incorreta, devendo ser grafada separadamente.
Em II a palavra em destaque significa para baixo,
devendo ser grafada junta, abaixo.
d) Nenhuma das alternativas.

5) Nessa charge temos retratado o que há de pior
na política. Sendo assim, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Os candidatos em questão colocam em prática
imagens já cristalizadas no imaginário popular.
b) Todos os candidatos tentam comprar os votos
dos eleitores.
c) Os candidatos expostos na ilustração têm por
objetivo trabalhar por uma política de qualidade.
d) Nenhuma das alternativas.
6) Ainda sobre a interpretação da charge, assinale
o que for INCORRETO:
a) No alto, à esquerda, temos um político que lida
de forma estranha com a própria imagem. Acha-se
maior que realmente é. Essa síndrome de autosuficiência, de crença no ser acima do bem e do
mal preocupa a todos.
b) Ainda no alto, mas agora à direita, uma relação
intertextual com uma personagem que faz parte
do imaginário infantil. Aquele que queria ser
menino, Pinóquio, retratando os políticos que
mentem descaradamente para conseguir aquilo
que tanto desejam.
c) Abaixo, à esquerda, mostra um candidato
tentando hipnotizar os eleitores, isto é, fazer com
que eles, inconscientes ou hipnotizados, vá até as
urnas e elejam esses políticos sem saber o que
estão fazendo.
d) Nenhuma das alternativas.

Leia o trecho da música “Exagerado” de Cazuza:
"Eu nunca mais vou respirar
Se você não me notar
Eu posso até morrer de fome
Se você não me amar."
2) Qual figura de linguagem é predominante nesse
trecho?
a) Hipérbole.
b) Pleonasmo.
c) Ironia.
d) Nenhuma das alternativas.
3) Assinale a alternativa que apresenta ERRO em
relação à concordância nominal:
a) Joana sempre teve bastantes amigos.
b) Ela comeu uva e abacaxi maduro.
c) Ela consome menas gordura, após o
diagnóstico do alto índice de colesterol.
d) Nenhuma das alternativas.

7) Qual a principal mensagem que essa charge
quis explicitar?
a) Existe muita corrupção na política.
b) É preciso ser crítico e reflexivo em relação ao
voto, para que não nos enganemos.
c) É preciso eleger bons políticos.
d) Nenhuma das alternativas.

Analise a charge para responder as questões de 4
à 7:

8) Observe as seguintes orações e assinale a
alternativa CORRETA:
I – Que lindos quadros!
II – Chorou tanto que ficou com o rosto inchado.
a) Em I a palavra em destaque é um advérbio,
pois exerce função sintática de adjunto adverbial
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de intensidade. Em II a palavra em destaque é
uma conjunção subordinativa consecutiva.
b) Em I a palavra em destaque é um pronome
relativo. Em II a palavra em destaque é uma
conjunção coordenativa explicativa.
c) Em I a palavra em destaque é uma interjeição.
Em II a palavra em destaque é pronome adjetivo
que determina um substantivo. Nesse caso,
exerce a função sintática de adjunto adnominal.
d) Nenhuma das alternativas.

que os e-mails excluídos são direcionados para a
pasta Itens Excluídos, o mesmo deseja voltar a
mensagem para a pasta Caixa de Entrada.
Ronaldo sabe que tem que clicar com o botão
direito do mouse e selecionar uma das opções
que é apresentada, esta que tem a função de
retornar a mensagem para a pasta: “Caixa de
Entrada.” Com base nesta afirmação, após
Ronaldo clicar com o botão direito sobre o e-mail,
qual a opção deve ser selecionada?
a) Desfazer.
b) Mover.
c) Encaminhar.
d) Nenhuma das alternativas.

9) Sobre classificação gramatical das palavras,
analise as afirmativas abaixo:
I - Interjeição: palavra (ou conjunto de palavras)
que, de forma intensa e instantânea, exprime
sentimentos, emoções e reações psicológicas.
II - Conjunção: palavra invariável que liga duas
orações ou duas palavras de mesma função em
uma oração.
III – Advérbio: palavra que tem por função
expressar características, qualidades ou estados
dos seres.
IV - Artigo: palavra invariável que liga duas outras
palavras, estabelecendo entre elas determinadas
relações de sentido e dependência.

13) Para que um computador tenha acesso a
internet e posteriormente a comunicação com os
demais pontos da rede é necessário um recurso
mínimo do computador. Com base neste conceito,
análise as alternativas abaixo e selecione a
alternativa que representa ser o recurso mínimo
para acesso a internet:
a) Hub.
b) Switch.
c) Placa de Rede.
d) Nenhuma das alternativas.

As afirmativas CORRETAS são:
a) Apenas I e II.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Sobre componentes de hardware, aquele que
tem as características de processar dados e
transformação em informação, também tem a
função de transmitir as informações para a placa
mãe. De acordo com as características de
componentes de hardware mencionadas, analise
as alternativas abaixo e assinale a CORRETA:
a) CPU - Unidade Central de Processamento.
b) Unidade de disco rígido.
c) ChipSet.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa em que o acento
indicativo
de
crase
foi
empregado
CORRETAMENTE:
a) Vim à esta loja no mês passado.
b) O artigo remete-se à ideias inovadoras.
c) A casa se encontrava às avessas.
d) Nenhuma das alternativas.

15) Sobre memória de computadores, quando
desligamos os computadores, ou seja, na
ausência de energia, os dados não são apagados.
De acordo com a característica mencionada,
analise as alternativas abaixo e assinale a que tipo
de memória representa ser a CORRETA:
a) Cache.
b) RAM.
c) ROM.
d) Nenhuma das alternativas.

Informática
11) Sobre navegadores de internet, conhecido
também por Browser. Considere o seguinte caso:
Fernanda esta realizando uma pesquisa em seu
navegador, a mesma deseja abrir uma nova aba,
com isso realizara o procedimento utilizando o
atalho a partir do teclado. Diante deste conceito,
analise as alternativas abaixo e selecione a que
represente abrir uma nova aba:
a) Ctrl + M
b) Shift + Ctrl + T
c) Ctrl + T
d) Nenhuma das alternativas.

Atualidades
16) O planeta está cada vez mais quente. E as
emissões devem continuar crescendo até 2030,
com expansão de 45% em relação a 1990, de
acordo com relatório publicado pela ONU. 2015 se
encerra como o ano mais quente já registrado,
ultrapassando o simbólico limite da era préindustrial.

12) Os funcionários de uma determinada empresa
utiliza a ferramenta Microsoft Outlook 2010 para
se comunicarem de acordo com suas atividades,
no entanto o funcionário Ronaldo ao receber um
e-mail acabou excluindo por engano. Sabendo
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Disponível em:<http://super.abril.com.br/cotidiano/osfatos-mais-marcantes-de-2015>.
Acesso em: 03 abril, 2016.

França. A Comissão Europeia também deixou claro
seu desagrado com a cerca húngara, mas o país não
enfrenta sanção por construí-la.
d) Nenhuma das alternativas.

Assinale a alternativa CORRETA em relação ao
trecho acima:
a) Os níveis de gases de efeito estufa na
atmosfera atingiram novos máximos. No verão do
hemisfério sul, a concentração média global de O
(oxigênio) não atingiu 400 partes por milhão pela
primeira vez.
b) Uma estimativa preliminar com base em dados
de janeiro a outubro de 2015 mostra que a
temperatura média da superfície global foi de
quase 30ºC.
c) Estamos cerca de 0,73°C acima da média de
14°C registrada entre 1961-1990. O ano foi tão
quente que ultrapassamos um limite simbólico - e
bastante significativo: ficamos 1ºC acima do
registrado no período pré-industrial, no final do
século 19.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Em 29 de dezembro de 1992 o então
presidente Fernando Collor de Mello renunciou ao
mandato, diante a denúncias de corrupção e o
processo de impeachment. Sobre este fato
histórico, quem assumiu em definitivo a
Presidência da República?
a) Fernando Henrique Cardoso.
b) José Sarney.
c) Itamar Franco.
d) Nenhuma das alternativas.
19) O Plano Real, elaborado em 1993 e lançado
1994, foi um programa brasileiro de estabilização
econômica que promoveu o fim da inflação
elevada no Brasil. O Plano passou por quais
fases?
a) Foram Quatro fases: O ajuste fiscal; O
Programa de Ação Imediata; A criação da URV
(Unidade Real de Valor) e; A implementação da
nova moeda o Real.
b) Foram três fases: O Programa de Ação
Imediata; A criação da URV (Unidade Real de
Valor) e; A implementação da nova moeda o Real.
c) Foram duas fases: A criação da URV (Unidade
Real de Valor) e; A implementação da nova
moeda o Real.
d) Nenhuma das alternativas

17) As imagens de um menino sírio morto numa
praia da Turquia viraram símbolo da crise migratória
que já matou milhares de pessoas do Oriente Médio
e da África que tentaram chegar à Europa para
escapar de guerras, de perseguições e da pobreza.

20) A Nova República iniciou-se no Brasil com o
governo de José Sarney em 1985, e permanece
até os dias atuais. Durante seu governo foi
elaborada uma nova Constituição, promulgada em
1988, que garantia eleições diretas e livres a todos
os cargos eletivos. Diante desses fatos históricos
na política nacional, qual foi o primeiro presidente
eleito diretamente desde 1960, no ano de 1989?
a) Fernando Collor de Melo.
b) Luiz Inácio Lula da Silva.
c) Fernando Henrique Cardoso.
d) Nenhuma das alternativas.

Sobre esse episódio, assinale a alternativa
CORRETA:
a) O mundo enfrentou a pior crise de refugiados
desde a Segunda Guerra Mundial, segundo
organizações como a Anistia Internacional e a
Comissão Europeia. Mais de um milhão de
imigrantes atravessaram o Atlântico em janeiro de
2015 e mais de 2.643 pessoas morreram no mar
quando tentavam chegar à Europa, segundo dados
da OIM (Organização Internacional para as
Migrações).
b) A chegada de centenas de milhares de imigrantes
confundiu os Estados Unidos, que autorizou a
entrada dessas pessoas em seu território, mas
ordenou que elas buscassem asilo no país, até que
suas aplicações fossem processadas.
c) A Hungria anunciou que finalizou a construção de
uma barreira constituída de três rolos de arame
farpado que se estende ao longo de 175 km da
fronteira com a Sérvia. A medida foi criticada pela

21) Pacientes que já utilizam a fosfoetanolamina
sintética para o tratamento do câncer devem ter
assegurado o direito de continuar esse uso, ainda
que os testes clínicos para validar os efeitos da
substância não tenham sido realizados, segundo o
imunologista Durvanei Augusto Maria, que
pesquisa a substância há cerca de dez anos no
Instituto Butantã, em São Paulo.
Disponível em:
<http://ciencia.estadao.com.br/blogs/hertonescobar/nunca-falei-em-cura-diz-pesquisador-dafosfoetanolamina-no-instituto-butantan/>.
Acesso em 05 abril, 2016.
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Sobre a “pílula do câncer” é CORRETO afirmar:
a) O Senado ainda não aprovou o projeto de lei que
permite a fabricação, distribuição e o uso da
fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do
câncer”.
b) Desenvolvida pela Universidade de São Paulo
(USP) para o tratamento de tumor maligno, a
substância é apontada como possível cura para
diferentes tipos de câncer, mas não passou por
testes em humanos e não tem eficácia comprovada,
por isso não é considerada um remédio.
c) A fosfoetanolamina possui registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), porém,
seus efeitos colaterais nos pacientes ainda são
desconhecidos.
d) Nenhuma das alternativas.

sistemas, é provável que sistemas de criação mais
intensivos estejam mais perto do ponto D e
sistemas extensivos mais acima da curva.
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas.
24) A Erlichiose Monocítica Canima (EMC) é uma
doença transmitida pelo carrapato da espécie
Rhipicephalus sanguineus, altamente adaptado ao
ambiente urbano. Com o advento da biologia
molecular, o diagnóstico da EMC ficou mais
seguro e preciso. No entanto, o controle da
infestação de carrapatos é algo necessário, pois a
alta densidade e prevalência deste poderão vir a
causar aumento na incidência de Erlichiose,
Babesiose
e
Febre
Maculosa,
como
antropozoonoses emergentes. São produtos
utilizados para o combate do carrapato no
ambiente:
a) Amitraz, Alfametrina, Deltametrina, e uma
associação de Trichlorfon 77,6%, Coumaphós 1%
e Cyfluthrin 1%.
b) Amitraz, Fipronil, Deltametrina e Afoxolaner .
c) Imidacloprida, Fipronil, Amitraz e e uma
associação de Trichlorfon 77,6%, Coumaphós 1%
e Cyfluthrin 1%.
d) Nenhuma das alternativas.

22) O Carnaval é a maior festa popular do país. As
escolas de samba trabalham o ano inteiro para
serem julgadas em uma única apresentação.
Cerca de cinco mil desfilantes ensaiam nas
quadras, sendo eles sambistas, passistas, mestresala, porta-bandeira, destaques, alas e também os
participantes da orquestra e da bateria. Chegado o
grande dia, tudo deve estar em perfeita ordem e
harmonia. Em 2015, qual escola de samba foi a
campeã do carnaval carioca?
a) Beija-Flor de Nilópolis.
b) Salgueiro.
c) Unidos da Tijuca.
d) Nenhuma das alternativas.

25) Animal da espécie canina, raça Poodle, com 9
anos de idade, castrada há 5 anos. Iniciou um
quadro de polidipsia, polifagia e poliúria. Os
proprietários relatam dificuldade de perda de peso,
mesmo em uso de ração seca “light”. Ao exame
físico percebe-se respiração ofegante, sem tosse.
Pele delgada e hiperpigmentada. Diante do caso,
indique o possível diagnóstico, o exame
laboratorial
confirmatório
e
os
valores
comprobatórios.
a) Diabetes mellitus. Glicemia em jejum e
urianálise. Valores acima de 120 mg/dL e
presença de glicose na urina.
b) Hiperadrenocorticismo (Síndrome de Cushing).
Teste de supressão a alta dose de dexametasona.
Nível basal: 0,5 a 5,5 µg/dL e após a
administração de dexametasona: <1,4 µg/dL.
c) Hiperadrenocorticismo (Síndrome de Cushing).
Cortisol basal. Até 7,0 µg/dL.
d) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos
23) A figura abaixo propõe a relação entre o bemestar animal e a produtividade:

26) Ficam sujeitos a inspeção e reinspeção, os
animais de açougue, a caça, o pescado, o leite, o
ovo, o mel, a cera de abelhas e seus subprodutos
derivados. Desta forma, é PROIBIDO o abate em
comum de animais que no ato da inspeção “antemortem” sejam suspeitos das seguintes zoonoses:
a) Babesiose, Gangrena gasosa, Encefalites
infecciosas, Brucelose e Tuberculose.
b)
Babesiose,
Tuberculose,
Salmonelose,
Shiguelose.

Considerando as informações do gráfico no
contexto da produção de bovinos leiteiros,
podemos afirmar:
a) De acordo com a figura, há um ponto B onde
novos aumentos em produtividade resultam em
redução de bem-estar crescente.
b) Há uma variedade de sistemas de produção de
leite e devido aos fatores intrínsecos a estes
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c) Babesiose, Tularemia, doença de New Castle e
Miíase.
d) Nenhuma das alternativas.

substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela
autoridade competente.
d) Nenhuma das alternativas.

27) A inspeção industrial e sanitária de produtos
de origem animal, a cargo da Divisão da Inspeção
de Produtos de Origem Animal – DIPOA abrange:
I - A captação, canalização, depósito, tratamento e
distribuição de água de abastecimento bem como
a captação, distribuição e escoamento das águas
residuais;
II - O exame ante e post mortem dos animais de
açougue;
III - A fase de recebimento, elaboração,
manipulação,
preparo,
acondicionamento,
conservação, transporte de depósito, de todos os
produtos e subprodutos de origem animal e suas
matérias-primas, acondicionadas ou não de
vegetais;
São afirmativas verdadeiras:
a) Apenas afirmativa I.
b) Apenas afirmativa II.
c) As afirmativas I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.
28) De acordo com o Código de Ética do Médico
Veterinário, a asserção correta é:
a) O Capítulo II, Art. 6º estabelece os deveres
profissionais.
b) O Capítulo IV, Art. 12º, estabelece as
responsabilidades profissionais.
c) O Capítulo V, Art. 4º Orienta sobre o sigilo
profissional.
d) Nenhuma das alternativas.
29) Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, são doenças de notificação
imediata de qualquer caso suspeito:
a) Língua azul, febre aftosa, raiva, scrapie.
b) Brucelose, Febre Q, Paratuberculose.
c) Actinomicose, Botulismo, Tripanossomose.
d) Nenhuma das alternativas.
30) Segundo a Lei n. 9.905/1998, está CORRETO:
a) São circunstâncias que agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime:
reincidência nos crimes de natureza ambiental; em
período de defeso à fauna; em domingos ou
feriados.
b) São circunstâncias que atenuam a pena: baixo
grau de instrução ou escolaridade do agente;
arrependimento do infrator, manifestado pela
espontânea reparação do dano, ou limitação
significativa da degradação ambiental causada;
em domingos ou feriados.
c) A pena é aumentada de um terço se a pesca for
praticada com explosivos ou substâncias que, em
contato com a água, produzam efeito semelhante;
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