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Cargo: 310 - Medico Veterinário 

Língua Portuguesa 

Texto para as questões de 1 a 3 

 

“Em 1975, o Generalíssimo Franco, 82, ditador da 

Espanha, estava em seu leito de morte em Madri, com 

uma antologia de mazelas – infarto, 

broncopneumonia, tromboflebite, falência renal, 

úlceras hemorrágicas e um Parkinson avançado. O 

desfecho era esperado para qualquer momento, mas 

Franco insistia em prolongar a agonia. Certa noite, do 

fundo de sua cama, escutou um rumor que entrava 

pela janela. Perguntou o que era ao enfermeiro. Este 

respondeu: ‘É o povo espanhol, Excelência. Ele veio se 

despedir’. E Franco: ‘Ué! O povo vai viajar?’ 

Franco morreu no fim daquele ano, e as multidões que 

faziam a vigília nas proximidades de sua casa acharam 

que ele tinha ido tarde.  

[...]”. 

(Folha de S.Paulo, 6/4/16 – opinião A2) 

1) Sejam os trechos: 

I. “Em 1975, o Generalíssimo Franco, 82, ditador 

da Espanha, estava em seu leito de morte em 

Madri, (...)”. 

II. “Certa noite, do fundo de sua cama, escutou 

um rumor que entrava pela janela”. 

III. “(...), falência renal, úlceras hemorrágicas e 

um Parkinson avançado”. 

Sob o ponto de vista morfológico, as palavras 

destacadas são, respectivamente: 

a) adjetivo – advérbio – adjetivo 

b) substantivo – pronome – adjetivo  

c) adjetivo – pronome – adjetivo 

d) substantivo – adjetivo – substantivo 

e) advérbio – advérbio – advérbio    

 

 

 

  

2) “(...) Franco morreu no fim daquele ano, e as 

multidões que faziam a vigília nas proximidades de 

sua casa acharam que ele tinha ido tarde”. 

A propósito desse período, analise as assertivas. 

I. Há cinco orações. 

II. “... que faziam a vigília nas proximidades de sua 

casa...” classifica-se como oração subordinada 

substantiva subjetiva.  

III. “... que ele tinha ido tarde” classifica-se como 

oração subordinada adjetiva restritiva. 

IV. O período é composto por coordenação e 

subordinação. 

É correto o que se afirma apenas em: 

a) IV.  b) II e III. 

c) I e II.  d) I e III. 

e) III e IV. 

3) Com relação ao fragmento “Ele veio se despedir”, 

analise as afirmações e coloque (V) para as 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

(     ) Não aparece palavra atrativa antes da locução 

verbal, logo o pronome oblíquo pode ficar 

preso por hífen a qualquer dos verbos da 

locução. 

(     ) Aparece palavra atrativa antes da locução 

verbal, logo o pronome oblíquo pode ser 

colocado antes da locução verbal ou vir ligado 

por hífen ao último verbo. 

(     ) Não aparece palavra atrativa antes da locução 

verbal, logo o pronome oblíquo não pode ficar 

preso por hífen a qualquer dos verbos da 

locução. 

(     ) Aparece palavra atrativa antes da locução 

verbal, logo o pronome oblíquo não pode ser 

colocado antes da locução verbal ou vir ligado 

por hífen ao último verbo. 

A sequência correta é: 

a) V, F, F, F 

b) V, F, F, V 

c) F, V, V, F 

d) F, V, F, V 

e) V, V, F, F 
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Texto para as questões de 4 e 5 

“[...] 

Na semana passada, o vírus B também foi associado à 

morte súbita de uma menina de oito anos em São 

Paulo. Houve um teste positivo, mas ainda não se sabe 

se foi ele o responsável pela parada cardíaca que a 

levou à morte. 

[...]”. 

(Folha de S.Paulo, 6/4/16 – B1) 

4) Em “Houve um teste positivo”, o termo destacado 

exerce a função de: 

a) sujeito. 

b) adjunto adnominal. 

c) complemento nominal. 

d) objeto direto. 

e) objeto direto pleonástico. 

5) “(...) mas ainda não se sabe se foi ele o 

responsável pela parada cardíaca que a levou à 

morte”.  

Assinale a opção que apresenta, 

respectivamente, a correta análise das palavras 

destacadas. 

a) conjunção subordinativa condicional e 

conjunção subordinativa integrante. 

b) pronome oblíquo átono e pronome relativo. 

c) pronome oblíquo átono e conjunção 

subordinativa condicional. 

d) conjunção subordinativa integrante e conjunção 

subordinativa causal. 

e) conjunção subordinativa integrante e pronome 

relativo. 

Texto para a questão 6 

“Uma das explicações para a situação de anomia que a 

sociedade humana enfrenta em nossos dias é a de que 

ela se tornou órfã. Com efeito. A fragmentação da 

família, a perda de importância da figura paterna – e 

também a materna – a irrelevância da Igreja e da 

Escola em múltiplos ambientes, gera um convívio 

amorfo. Predomina o egoísmo, o consumismo, o 

êxtase momentâneo por sensações baratas, a ilusão 

do sexo, a volúpia da velocidade, o desencanto e o 

niilismo”. 

(Folha de S.Paulo, cotidiano B1) 

6) Com relação às regras de acentuação gráfica, 

assinale a opção correta. 

a) a palavra “egoísmo” recebe acento gráfico 

porque termina em ditongo oral. 

b) as palavras “múltiplos” e “volúpia” são 

acentuadas por serem proparoxítonas. 

c) as palavras “importância” e “irrelevância” 

recebem acento gráfico com base na mesma 

regra gramatical. 

d) as palavras “momentâneo” e “êxtase” recebem 

acento gráfico com base na mesma regra 

gramatical. 

e) a palavra “órfã” é acentuada por ser oxítona 

terminada em “ã”, “ãs”, “ão”, “ãos”. 

7) Assinale a opção em que todas as palavras estão 

grafadas de acordo com a reforma ortográfica. 

a) micro-ônibus – arqui-inimigo – semi-final – 

não-governamental 

b) microrganismo – além-mar – segunda-feira – 

teleeducação 

c) coautor – socioeconômico – minirreforma – 

auto-observação 

d) infra-estrutura – contra-regra – cosseno – 

contraindicação 

e) ultra-elevado – pseudoartista – desumano – 

sócio-fundador 

8) No período, “Não só cantou mas também 

dançou”, ocorre: 

a) Oração Coordenada adversativa 

b) Oração Coordenada alternativa 

c) Oração subordinada comparativa 

d) Oração Coordenada aditiva 

e) Oração subordinada concessiva 
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9) “Que livro deleitável você escreveu!” A função 

morfológica da palavra destacada é: 

a) Pronome substantivo. 

b) Pronome adjetivo. 

c) Conjunção. 

d) Preposição. 

e) Advérbio 

10) O acento indicativo de crase está correto em 

todas alternativas, exceto em: 

a) Juliano viajou às pressas. 

b) Enviarei os ofícios à Vossa Senhoria.  

c) Quem for valente dê um passo à frente! 

d) À tarde, todos os turistas voltaram à praia. 

e) Aprecio frango à milanesa. 

11) Em: “Estou morando na terra da garoa.”, a figura 

de linguagem existente na frase é: 

a) Metáfora 

b) Antítese 

c) Perífrase 

d) Zeugma 

e) Prosopopeia 

12) Em “Constatamos que houve fraude na licitação.” 

A classificação morfológica da palavra destacada 

é: 

a) conjunção subordinativa integrante 

b) conjunção coordenativa explicativa 

c) pronome relativo 

d) pronome interrogativo 

e) preposição acidental 

Noções de Informática 

13) Considere a planilha do Microsoft Excel 2010, 

parcialmente visualizada abaixo: 

 

Qual é a fórmula correta para efetuar a soma 

total de candidatos inscritos? 

a) =SOMA(G2:G9). 

b) =SOMA(G2;G6). 

c) =ADIÇÃO(G1;G5). 

d) =SOMA(G2+G6). 

e) =SOMA(G2&G6). 

14) Assim como o Google Chrome e Internet Explorer, 

são ferramentas de navegação de Internet, 

EXCETO: 

a) Safari 

b) Mozilla Firefox 

c) Netscape 

d) Corel Draw 

e) Opera 

15) No Internet Explorer o botão  permite 

atualizar uma página armazenada no 

computador, forçando um acesso à Internet. 

Corresponde ao uso da tecla: 

a) Tecla F5 

b) Tecla F3 

c) Tecla F4 

d) Tecla F8 

e) Tecla F9 

16) O E-mail ou correio eletrônico permite o 

recebimento e o envio de mensagens através da 

internet. Indique qual programa corresponde a 

um sistema de correio eletrônico: 

a) Google 

b) Microsoft Outlook 

c) Internet Explorer 

d) www.msn.com.br 

e) Mozilla Firefox 

17) AVAST, AVG e NOD32 são programas: 

a) Desfragmentadores 

b) Editores de texto 

c) Formatadores 

d) Antivirus 

e) Planilhas eletrônicas 
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18) Considere a figura abaixo, extraída da interface 

do Microsoft Word 2010: 

           

O grupo Cabeçalho e Rodapé está disponível na 

guia: 

a) Revisão. 

b) Página Inicial. 

c) Inserir. 

d) Exibição. 

e) Layout da página. 

19) Os atalhos de teclado são combinações de teclas 

utilizadas como alternativa ao uso do mouse. 

Sobre os atalhos no Microsoft Office Word 2010, 

relacione a primeira coluna com a segunda: 

1. Aplicar Negrito (    ) (Ctrl + B) 

2. Salvar (    ) (Ctrl + P) 

3. Imprimir (    ) (Ctrl + C) 

4. Copiar (    ) (Ctrl + N) 

Marque a alternativa correta, na ordem de cima 

para baixo: 

a) 2 - 3 - 4 – 1 

b) 2 - 4 - 3 - 1 

c) 2 - 3 - 1 - 4 

d) 3 - 2 - 4 - 1 

e) 3 - 2 - 1 - 4 

20) Julgue os itens abaixo como verdadeiros ( V ) ou 

falsos ( F ) a respeito do Windows Explorer: 

(     ) É o programa utilizado no Windows para 

gerenciar os arquivos. 

(     ) Permite criar, copiar, mover e remover todos 

os tipos de arquivos de dados no 

computador. 

(     ) É um navegador que facilita a busca de 

arquivos no computador, tornando a busca 

mais eficiente. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) V - V - V 

b) V - V - F 

c) V - F - F 

d) F - V - V 

e) F - F - V 

Conhecimentos Específicos 

21) Dentre as alternativas expostas, assinale a que 

especifica doença de vacinação obrigatória: 

a) Pasteurelose 

b) Dirofilariose 

c) Dermatofitose 

d) Toxocaríase      

e) Brucelose 

 

22) Assinale a alternativa que especifica doença de 

notificação obrigatória: 

a) Teníase 

b) Pasteurelose. 

c) Salmonelose 

d) Aftosa; 

e) Toxocaríase 

 

23) Em Bem Estar Animal assinale a alternativa 

correta para a altura do pé-direito de aviários 

para frangos de corte, em regiões onde 

predominam altas temperaturas: 

a) 1,5m 

b) 1,4m 

c) 2,8m 

d) 1,7m 

e) 2,0m 

24) A Brucelose é uma antropozoonose, constituindo 

sério problema de saúde pública. Diante do 

exposto assinale a alternativa correta: 

a) Não é doença de vacinação obrigatória. 

b) Recomenda-se a ingestão de leite não 

inspecionado. 

c) Os animais reagentes não deverão ser 

eliminados. 

d) Recomenda-se a introdução de reprodutores 

sem os exames de Brucelose. 

e) Vacinação de fêmeas de bovinos e bubalinos 

entre 03 e 08 meses de idade (dose única). 
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25) Assinale a alternativa correta que caracteriza o 

Método de Reprodução Cruzamento: 

a) Acasalamento entre animais consanguíneos. 

b) Acasalamento entre animais de mesma raça. 

c) Acasalamento entre irmãos; 

d) Acasalamento entre pais e filhos. 

e) Acasalamento entre animais de raças 

diferentes. 

26) Assinale a alternativa correta para o exposto 

abaixo: 

a) A Aftosa não é doença de notificação 

obrigatória. 

b) A Aftosa é causada por bactérias. 

c) A Aftosa não é doença de vacinação 

obrigatória. 

d) A Aftosa é causada por vírus. 

e) A Aftosa não ataca animais de casco fendido. 

27) Em Tecnologia do Leite, assinale a opção correta  

sobre  conceito básico de qualidade.  

a) Leite fresco normal tem sabor ligeiramente 

ácido, devido ao alto conteúdo de lactose. 

b) A viscosidade do leite não é definida pelo 

grau de resistência a fluir. 

c) A densidade do leite é uma relação entre seu 

peso e volume. 

d) A densidade do leite pode variar entre 1.028 

e 1.030. 

e) A acidez do leite não é avaliada por meio do 

seu PH. 

28) Assinale a alternativa correta dentre as demais 

assinaladas abaixo: 

a) Onfaloflebite é a inflamação das veias e 

artéria do umbigo. 

b) Dictyocaulus viviparus parasita o fígado. 

c) Strongyloides papilosus parasitam o pulmã. 

d) Haemonchus contortus parasita os 

brônquios. 

e) Bunostomum phlebotomum parasita o 

abomaso 

 

 

29) A Colibacilose é uma doença dos neonatos. Em 

bezerros, assinale a alternativa correta: 

a) Ocorre após a terceira semana de vida. 

b) É conhecida como diarréia de coloração 

escura. 

c) Ocorre após a desmama. 

d) É causada pela Salmonella Dublin. 

e) É conhecida como diarreia branca. 

30) A  Piobacilose é comum em bezerros e leitões. 

Assinale a alternativa correta dentre as demais 

expostas: 

a) É casada pela Escherichia colli. 

b) Caracteriza-se por diarreia sanguinolenta; 

c) Nos bovinos provoca artrite, pneumonia e 

abcessos internos. 

d) Não é conhecida por “peste dos pulmões”. 

e) Não é caracterizada por abcessos 

subcutâneos. 

31) Considerando o exposto abaixo, assinale a 

alternativa correta: 

a) A ivermectina não é indicada para 

nematóides gastrointestinais e pulmonares 

em bovinos; 

b) O maleato de acepromazina é indicado como 

neuroléptico, tranquilizante e pré-anestésico 

em anestesia geral. 

c) A Linfadenite caseosa é doença característica 

de suínos. 

d) A raiva não é causada por vírus. 

e) O Carbúnculo sintomático não é uma 

clostridiose. 

32) A Aftosa é doença de vacinação obrigatória. 

Dentre as alternativas assinale a correta: 

a) Não é de notificação obrigatória; 

b) A aquisição do animal e sua movimentação 

não é exigível a Guia de Trânsito Animal-GTA. 

c) Os animais apresentam febre alta entre o 2º 

e 14º dia pós-contaminação. 

d) Não há registros sobre infertilidade de 

animais contaminados. 

e) Abortos não acometem fêmeas infectadas  
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33) Assinale a alternativa correta para as proposições 

citadas a seguir: 

a) A Erliquiose canina parasita as células de 

defesa do organismo, os leucócitos. 

b) Os carrapatos não transmitem a Erliquiose 

canina. 

c) A Erliquiose canina não é transmitida por 

bactérias. 

d) A Erliquiose canina não é transmitida por 

transfusão sanguínea. 

e) A Erliquiose canina não é transmitida por 

agulhas e instrumental cirúrgico contaminado 

34) As forragens verdes dos pastos e capineiras têm 

um teor de N. D. T. – Nutrientes Digestíveis 

Totais, em torno de 13 à 18%. Considerando o 

consumo de 40kg/dia de boa pastagem com 17% 

de N. D. T., assinalar a alternativa correta para o 

consumo de N. D. T., expresso em Kg: 

a) 5,8 Kg; 

b) 4,7 Kg; 

c) 6,1 Kg; 

d) 6,8 Kg; 

e) 6,4 Kg 

35) Dentre as proposições elencadas nas alternativas 

abaixo, assinale a correta, considerando: Qual a 

recomendação para a administração de 

compostos antianêmicos em leitões neonatos? 

a) No 7º dia de idade; 

b) No 5º dia de idade; 

c) No 10º dia de idade; 

d) No 3º dia de idade; 

e) No 8º dia de idade  

36) O Cloprostenol sódico é um princípio ativo usado 

em inseminação artificial. Nas proposições 

abaixo, assinalar a correta: 

a) O Cloprostenol não é luteolítico 

b) O Cloprostenol não sincroniza o cio. 

c) O Cloprostenol é agente luteolítico. 

d) O Cloprostenol não age na regressão do 

corpo lúteo. 

e) O Cloprostenol não favorece o retorno do 

cio. 

37) No controle da Aftosa, assinalar a proposição 

falsa: 

a) Exigência de GTA; 

b) Notificação de casos positivos. 

c) Comprovação de vacinação. 

d) Vacinação obrigatória. 

e) Conservação da vacina entre 2 à 10 graus 

Celsius positivos. 

38) Assinalar a alternativa incorreta para as 

proposições abaixo: 

a) A gestação em suínos dura em média 114 

dias. 

b) Dose de vacina contra Aftosa é de 5 ml. 

c) A via de aplicação da Aftosa é endovenosa. 

d) As vacinas não devem ser acondicionadas no 

congelador. 

e) As vias de aplicação da Aftosa podem ser 

subcutânea e intramuscular. 

39) Assinalar a alternativa incorreta para as 

proposições abaixo: 

a) A gestação em equinos dura cerca de 280 

dias. 

b) A gestação em suínos dura cerca de 114 dias. 

c) A gestação em ovinos dura cerca de 143 à 

150 dias. 

d) O tétano é uma Clostridiose. 

e) A Aftosa é causada por vírus. 

 

40)  Assinalar a alternativa correta para as 

proposições abaixo: 

a) A Colibacilose não é causada pela Escherichia 

coli. 

b) A Piobacilose não é causada pelo 

Corynebacterium pyogenes. 

c) A gestação em cães dura cerca de 80 dias. 

d) A Papilomatose não é causada por vírus. 

e) O Carbúnculo sintomático é uma clostridiose. 
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