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-

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais
Gerência de Exames e Concursos

INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 21, é constituído de 60 (sessenta) questões objetivas,
cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas:
01 a 15 – Língua Portuguesa
16 a 30 – Informática
31 a 40 – Conhecimentos Diversos
41 a 60 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o
substitua.
3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não
porosa para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição
do Cartão de Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da
alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTAS e a coleta de impressão digital de candidatos.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o
Cartão de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente quando estiver faltando trinta
minutos para o término da prova.
9. Na página 21 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para
posterior conferência com o gabarito somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir, da obra Nos bastidores da História de Mato Grosso, do historiador
cuiabano Rubens de Mendonça, e responda às questões de 01 a 03.

Quem descobriu Cuiabá
[...]
Não houve dúvida, a riqueza estava no sertão. E os paulistas se movimentaram descendo o rio Tietê,
estrada que anda e que facilitou a penetração, pois ele não é como a maioria dos rios que correm para o mar. Ele
é um rio bem brasileiro, corre para o interior, por isso, graças ao Tietê, os Bandeirantes vieram à Cuiabá.
E foi assim, chegaram, acharam ouro e ficaram. Mas, para chegar, subiram o rio e esse rio não tinha
nome e daí vem a lenda de que um moço português que fazia parte da bandeira, indo beber água no rio, levou
consigo uma cuia [...] . No momento em que a enchia, a cuia lhe escapou das mãos e, em seu sotaque lusitano,
gritou para os companheiros vendo a cuia descer rolando água abaixo: cuia que ba, querendo dizer que se vá.
Mas, isto é lenda.
[...]
(Cuiabá: SEC-MT; Integrar; Defanti, 2012. Reedição em comemoração ao centenário de nascimento do autor.)

Questão 01
Sobre o texto, assinale a afirmativa correta.
A] O fato de o rio Tietê correr para o interior em nada contribuiu para que minérios fossem encontrados na
região Centro-Oeste.
B] Os bandeirantes, ao virem à região Centro-Oeste, encontraram ouro às margens do rio Tietê.
C] A chegada dos paulistas à região de Cuiabá ensejou a criação da denominação do rio e da cidade.
D] O rio Tietê, comparado a uma estrada, à época dos bandeirantes era navegável.
Questão 02
Assinale a alternativa que NÃO apresenta ideias sintaticamente coordenadas.
A] Não houve dúvida, a riqueza estava no sertão.
B] Ele é um rio bem brasileiro, corre para o interior, por isso, graças ao Tietê, os Bandeirantes vieram à
Cuiabá.
C] E foi assim, chegaram, acharam ouro e ficaram.
D] E os paulistas se movimentaram descendo o rio Tietê, estrada que anda e que facilitou a penetração, pois
ele não é como a maioria dos rios que correm para o mar.
Questão 03
Os pronomes relativos exercem fundamentalmente função coesiva em um texto, pois o fazem progredir ao
mesmo tempo em que retomam sentido já dito. Marque V para os trechos que apresentam pronome relativo e F
para os que não apresentam.
(
(
(
(

)
)
)
)

E os paulistas se movimentaram descendo o rio Tietê, estrada que anda e que facilitou a penetração.
Mas, para chegar, subiram o rio e esse rio não tinha nome e daí vem a lenda de que um moço português
pois ele não é como a maioria dos rios que correm para o mar.
No momento em que a enchia, a cuia lhe escapou das mãos e, em seu sotaque lusitano, gritou para os
companheiros vendo a cuia descer rolando água abaixo.

Assinale a sequência correta.
A] V, F, F, V
B] V, F, V, V
C] F, F, V, F
D] F, V, V, F
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Questão 04
Os verbos normalmente estabelecem entre si certas correlações, a fim de se adequarem às normas da língua.
Assinale a afirmativa em que a correlação NÃO se apresenta adequada.
A] Por essas e outras, está longe o dia (se houver algum) em que nosso país seria potência mundial dominante.
B] Se os EUA contabilizassem um terço dos gastos mundiais em pesquisa e desenvolvimento, os
trabalhadores seriam bem mais produtivos.
C] O PIB chinês pode ser o maior do mundo até 2020 ou mais, caso os EUA não mantiverem a posição de
maior potência tecnológica do planeta.
D] Nosso presidente afirmou que o século XXI seria o século do Brasil, se os EUA não conseguissem sair da
crise.

INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo do historiador cuiabano Rubens de Mendonça e responda às questões
05 e 06.

O fundador de Cuiabá
[...]
A exploração continuava até que numa madrugada avistou a maloca dos bravos coxiponés, que, vendo a
inferioridade numérica da bandeira, provocaram o combate. [...]
Os paulistas deitaram-se no chão, era essa a tática usada, e responderam com uma descarga contra as
trincheiras, que alcançou os indígenas, ouvindo-se gritos de dor, gritos de raiva, gritos terríveis.
Atrás das trincheiras mostravam-se bustos de índios, gesticulando extraordinariamente, num formigar
humano, numa confusão indescritível, que permitiu aos paulistas carregarem de novo as suas armas.
O combate estava travado.
[...]
Tiros, gritos de dor se faziam ouvir também do lado dos bandeirantes; as setas, atingindo o alvo,
selavam com o sangue paulista o território de Cuiabá; muitos mordiam a terra já na ânsia da morte.
Os coxiponés abandonaram as trincheiras levando a vitória, que suas buzinas e maracas celebravam
numa melodia monótona e triste e que a mata ecoou tristemente.
(Nos bastidores da História de Mato Grosso. Cuiabá: SEC-MT; Integrar: Defanti, 2012.)

Questão 05
A linguagem figurada é uma das marcas da escrita do historiador Rubens de Mendonça, o que dá a seu texto
subjetividade. Assinale o trecho que NÃO traz linguagem figurada.
A] Atrás das trincheiras mostravam-se bustos de índios, gesticulando extraordinariamente, num formigar
humano, numa confusão indescritível, que permitiu aos paulistas carregarem de novo as suas armas.
B] Tiros, gritos de dor se faziam ouvir também do lado dos bandeirantes; as setas, atingindo o alvo, selavam
com o sangue paulista o território de Cuiabá; muitos mordiam a terra já na ânsia da morte.
C] Os paulistas deitaram-se no chão, era essa a tática usada, e responderam com uma descarga contra as
trincheiras, que alcançou os indígenas
D] Os coxiponés abandonaram as trincheiras levando a vitória, que suas buzinas e maracas celebravam
numa melodia monótona e triste e que a mata ecoou tristemente.
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Questão 06
Sobre termos do texto e a caracterização dada a cada um, analise as proposições.
III III IV -

Até que → locução prepositiva que indica limite, termo espacial ou lugar de destino.
Contra → preposição que indica oposição, direção contrária.
Também → advérbio que tem sentido de igualmente, do mesmo modo.
Já → preposição que realça a expressão adverbial na ânsia da morte.

Estão corretas as proposições
A] I, III e IV, apenas.
B] II e IV, apenas.
C] II e III, apenas.
D] I, II e III, apenas.

Questão 07
Leia o trecho abaixo de Clarice Lispector.
Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que me submetia: continuava a implorar-lhe
emprestados os livros que ela não lia.
Sobre os sinais de pontuação empregados no texto, assinale a afirmativa correta.
A] Se a vírgula fosse colocada após notava, ficaria também correta: Na minha ânsia de ler eu nem notava, as
humilhações a que me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia.
B] A vírgula separa uma expressão adverbial no início da frase, fora da ordem canônica da língua portuguesa.
C] Os dois pontos foram empregados para anteceder a fala da personagem do texto.
D] Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma conjunção com valor semântico de consequência.

INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo do historiador cuiabano Rubens de Mendonça e responda às questões
de 08 a 10.

A carestia em Cuiabá
Cuiabá sempre foi a terra de vida mais cara do BRASIL. Quem ler “Os Anais do Senado da Câmara de
Cuiabá” certifica disso. Barbosa de Sá não fez segredo. Pintou as coisas com cores realistas. Conta o nosso
primeiro cronista que, no ano de 1723, um tal Joaquim Pinto comprou um jaú no Porto Geral por uma quarta de
ouro, fê-lo em postas e veio vendê-lo pelas lavras, em que dobrou a parada. Sabendo-o, os deputados
confiscaram-lhe os bens para pagar o quinto a El-Rei do negócio que havia feito. Esse Joaquim Pinto foi o
primeiro cambionegrista que aparece na nossa história. Outros vieram depois e hoje existem muitos.
(Nos bastidores da História de Mato Grosso. Cuiabá: SEC-MT; Integrar; Defanti, 2012.)

Questão 08
Sobre as ideias do texto, assinale a afirmativa correta.
A] O Brasil, no século XVIII, pagava impostos à Coroa Portuguesa sobre seus produtos.
B] A obra Os Anais do Senado da Câmara de Cuiabá, citada no texto, foi escrita pelo historiador matogrossense Rubens de Mendonça.
C] Joaquim Pinto, que comprou o peixe jaú, foi o primeiro cronista de Mato Grosso.
D] O título não se encontra adequado visto que o texto trata de câmbio negro e impostos.
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Questão 09
O pronome relativo pode estar acompanhado de preposição em função do termo ao qual se refere, como
acontece no trecho Joaquim Pinto comprou um jaú no Porto Geral por uma quarta de ouro, fê-lo em postas e
veio vendê-lo pelas lavras, em que dobrou a parada. Nesse trecho, o pronome relativo pode ser substituído
corretamente por
A] na qual.
B] pelas quais.
C] sobre as quais.
D] nas quais.
Questão 10
Sobre elementos coesivos no texto, analise as afirmativas.
III III IV -

Na linha 2, disso refere-se à ideia de que Cuiabá tem a vida mais cara do país.
Na linha 4, os pronomes lo, nas duas ocorrências, e o retomam o sentido do mesmo referente: jaú.
Na linha 6, Outros e muitos recuperam o sentido da palavra cambionegrista.
Na linha 5, o pronome lhe refere-se aos bens dos deputados.

Estão corretas as afirmativas
A] II, III e IV, apenas.
B] I, II e IV, apenas.
C] I e III, apenas.
D] I, II, III e IV.
Questão 11
Uma propaganda em outdoor em avenida de Cuiabá, veiculada à época do carnaval, trazia a seguinte parte
escrita: Se beber, não dirija. Chame um táxi. Sobre esse trecho, marque V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas.
(
(
(
(

) Todos os verbos desse escrito foram usados no imperativo, pois conotam ordem.
) O sentido presente no trecho Se beber, não dirija. é de condição, se fosse de causa ficaria: Não dirija
porque você bebeu.
) Se fosse usada a segunda pessoa do singular na segunda frase, ficaria: Chama um táxi.
) A correlação verbal continuaria correta com a seguinte alteração: Se bebesse, não dirigirá.

Assinale a sequência correta.
A] F, V, V, F
B] F, F, V, F
C] V, V, F, V
D] V, F, V, V
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo do historiador cuiabano Rubens de Mendonça e responda às questões
12 e 13.

Minhocão do Pari
No rio Cuiabá acima existe um lugar denominado Pari. A água naquele trecho do rio corre velozmente.
Além do mais tem uma quantidade de poços. Num deles mora uma agigantada serpente. Ela constitui o terror
dos banhistas e canoeiros.
O pescador incauto é atraído pelo minhocão e quando menos espera morre afogado. Vários canoeiros
afirmam já terem visto a terrível serpente.
A sua estória é horripilante. Ela tem matado muita gente. O minhocão não é propriamente um mito, mas
sim um monstro.
(Roteiro Histórico & Sentimental da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. Cuiabá: SEC-MT; Integrar; Defanti, 2012.)
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Questão 12
Assinale a alternativa que apresenta a reescrita das frases dadas em uma única de forma coesa e coerente.
A] Num deles mora uma agigantada serpente. Ela constitui o terror dos banhistas e canoeiros.
→ Num deles, onde mora uma agigantada serpente, constitui o terror dos banhistas e canoeiros.
B] No rio Cuiabá acima existe um lugar denominado Pari. A água naquele trecho do rio corre velozmente.
→ No rio Cuiabá acima existe um lugar denominado Pari, no qual a água corre velozmente.
C] A sua estória é horripilante. Ela tem matado muita gente.
→ A sua estória é horripilante, que tem matado muita gente.
D] O pescador incauto é atraído pelo minhocão e quando menos espera morre afogado. Vários canoeiros
afirmam já terem visto a terrível serpente.
→ O pescador incauto é atraído pelo minhocão e quando menos espera morre afogado, porque vários
canoeiros afirmam já terem visto a terrível serpente.
Questão 13
Sobre a linguagem do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A] Em Ela tem matado muita gente, a expressão verbal indica ação continuada.
B] O termo naquele é um pronome possessivo formado com a junção da preposição em.
C] Em pescador incauto, o adjetivo pode ser substituído por imprudente ou ingênuo.
D] O termo velozmente liga-se ao ato de correr, indicando circunstância de modo.
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo da obra História das Revoluções de Mato Grosso, de Rubens de
Mendonça, e responda às questões 14 e 15.
Corria agitadíssimo o ano de 1930. Vitoriosa a revolução de outubro, que levara ao poder o Dr. Getúlio
Vargas, a Nação toda assistiu de braços cruzados aos gaúchos amarrarem seus cavalos no Obelisco, no Rio de
Janeiro. Todos aderiram ao movimento e os que podiam reagir foram exilados.
Longe, porém, muito longe, perdida nos confins de Mato Grosso, uma cidadezinha não concordou com
esse estado de coisas. Às margens do Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, fundada em 19 de março de
1752, pelo primeiro governador da Capitania de Mato Grosso, [...] não concordou com a revolução vitoriosa.
Vila Bela era a menina dos olhos do governo português. Foi fundada como Brasília, para ser a capital da
Capitania.
Questão 14
Assinale a reescritura que conserva o sentido original da primeira frase do texto.
A] O ano de 1930 estava bastante agitado.
B] Muito agitado encontrava-se o ano de 1930.
C] Agitadíssimo estava o ano de 1930.
D] O ano de 1930 transcorria agitadíssimo.
Questão 15
Sobre o texto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A] Na expressão Longe, porém, muito longe, a conjunção enfatiza que o local não é apenas distante, é muito
mais distante.
B] A expressão a menina dos olhos sugere o cuidado e a atenção dirigida pelo governo português à cidade.
C] Em Foi fundada como Brasília, para ser a capital da Capitania., a comparação sugere que Vila Bela foi
planejada, traçada por arquitetos.
D] A expressão a Nação toda assistiu de braços cruzados conota que não houve reação por parte dos
brasileiros quanto à tomada do poder por Getúlio Vargas.
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INFORMÁTICA
Questão 16
Os dispositivos USB 3.0 suportam taxa de transferência máxima de até
A] 4,8 Gbps.
B] 9,2 Gbps.
C] 480 Mbps.
D] 120 Mbps.
Questão 17
A respeito de meios de armazenamento de dados, analise as afirmativas.
I - Os discos SSD (Solid State Drive) são mais rápidos que os tradicionais, devido aos avanços nas
tecnologias de armazenamento magnético e de rotação dos discos, que atualmente podem atingir até
10.000 RPM.
II - As mídias de DVD-ROM, embora muito semelhantes às de CD-ROM, são capazes de armazenar mais
dados, pois utilizam depressões menores e trilhas mais apertadas que as utilizadas pelas mídias de CDROM.
III - Os discos de Blu-Ray de uma face permitem o armazenamento de até 25 GB de dados.
Está correto o que se afirma em
A] I e III, apenas.
B] II e III, apenas.
C] I e II, apenas.
D] I, II e III.
Questão 18
Analise as afirmativas a respeito do Mozilla Firefox 22.0, quando utilizado no Microsoft Windows 7.
I - Quando se está no modo de navegação privativa, nada que é digitado em caixas de texto de páginas web
ou na barra de busca será salvo pelo autocomplete.
II - Clicando-se no item Opções do menu Ferramentas, ativa-se uma janela em que, escolhendo-se a aba
Geral, tem-se a possibilidade de modificar a página inicial e o local em que serão salvos os downloads.
III - Ao clicar-se em um hiperlink com o botão direito do mouse, ativa-se um menu suspenso, que permite
abrir o hiperlink em uma nova aba.
Está correto o que se afirma em
A] I e II, apenas.
B] I e III apenas.
C] II e III, apenas.
D] I, II e III.
Questão 19
A figura abaixo apresenta a barra de pesquisa do Google preenchida.

De acordo com os termos mostrados na barra de pesquisa, serão obtidas como resultado:
A] As páginas de qualquer local da Web que contêm pelo menos uma das palavras inseridas.
B] Apenas páginas que contêm a palavra educação, mas que não são do domínio ufmt.br.
C] Apenas as páginas que pertencem ao domínio ufmt.br e que contêm a palavra educação.
D] As páginas de qualquer local da Web que contêm obrigatoriamente os termos educação e site:ufmt.br.
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Questão 20
A figura abaixo apresenta um documento editado no LibreOffice Writer 4.0.4 (idioma Português) em sua
configuração padrão de instalação, com um parágrafo selecionado.

Sobre a figura, analise as afirmativas.
III III IV -

O parágrafo selecionado possui 61 palavras, e o documento inteiro possui um total de 87 palavras.
O espaçamento entre linhas utilizado no parágrafo selecionado é simples.
A fonte utilizada no parágrafo selecionado é Arial, tamanho 12, e o alinhamento do texto é justificado.
Como a autoverificação ortográfica está ativada, a sinalização da palavra instituicao, no segundo
parágrafo do texto, indica que existe algum problema.

Estão corretas as afirmativas
A] I e IV, apenas.
B] II e III, apenas.
C] III e IV, apenas.
D] I e II, apenas.

Questão 21
Um usuário tem um computador com o processador Intel de 2 núcleos e 4 threads e com o sistema operacional
Windows 7. Ao visualizar o Gerenciador de Dispositivos do Windows 7, será apresentada, na opção
processadores, uma lista com
A] 2 processadores.
B] 4 processadores.
C] 1 processador.
D] 6 processadores.
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Questão 22
Considere a planilha do LibreOffice Calc 4.0.4 apresentada abaixo.

Se na célula C2 for inserida a fórmula =SE(A2>15;"DESCE";SE(B2>5;"SOBE";"DESCE")) e na célula C3 a
fórmula =SE(A3>15;"DESCE";SE(B3>5;"SOBE";"DESCE")), quais valores serão exibidos respectivamente?
A] SOBE e SOBE
B] DESCE e SOBE
C] SOBE e DESCE
D] DESCE e DESCE

Questão 23
Assinale a afirmativa que NÃO constitui situação de riscos relacionados ao uso de cookies ao navegar na
Internet.
A] Informações coletadas pelos cookies podem ser indevidamente compartilhadas com outros sites e afetar a
privacidade do usuário.
B] Podem ser utilizados cookies para manter referências contendo informações sobre o hardware e sistemas
operacionais instalados que podem ser usados para explorar possíveis vulnerabilidades no computador.
C] Informações sobre a conta de usuário podem ser gravadas em cookies e usadas em autenticações futuras;
tal prática pode ser arriscada quando usada em computadores infectados ou de terceiros.
D] Ao se utilizar computadores de terceiros com a opção de navegação anônima/privativa habilitada, as
informações sobre a navegação, incluindo cookies, não serão gravadas no computador.

Questão 24
A coluna da esquerda apresenta dois tipos comuns de códigos maliciosos (malware) e a da direita, as ações
maliciosas mais comuns de cada um deles. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Vírus
2 - Worm

(
(
(
(

)
)
)
)

Consome grande quantidade de recursos do computador.
Altera e/ou remove arquivos.
Instala outros códigos maliciosos.
Procura manter-se escondido.

Assinale a sequência correta.
A] 2, 1, 2, 1
B] 1, 2, 1, 2
C] 1, 1, 2, 2
D] 2, 2, 1, 1
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Questão 25
A figura abaixo ilustra a operação de arrastar e soltar um arquivo de uma pasta para outra, muito utilizada no
Windows 7.

Sobre a operação arrastar e soltar, é INCORRETO afirmar:
A] Ao se arrastar um arquivo de uma pasta para ela mesma, uma cópia é criada dentro dessa pasta, entretanto
o nome da cópia do arquivo é modificado para não gerar conflito com o nome do arquivo original.
B] Ao se arrastar um arquivo entre duas pastas distintas que estão no mesmo disco rígido, ele será movido,
para que duas cópias do mesmo arquivo não sejam mantidas no mesmo disco.
C] Ao se arrastar um arquivo de uma pasta do disco rígido para outra pasta do pendrive, ele será copiado, de
forma que uma cópia do mesmo arquivo ficará gravada em cada uma das unidades.
D] Ao se arrastar um arquivo de uma pasta do disco rígido para a Lixeira, ele será movido, dessa forma o
arquivo não mais estará presente na pasta de origem, apenas na Lixeira.

Questão 26
Sobre o Microsoft Word 2007, analise as afirmativas.
é utilizado para mostrar/ocultar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação
I - O botão
ocultos/exibidos no texto.
II - A ferramenta
selecionado.
III - A ferramenta
IV - O botão

é utilizada para colorir o plano de fundo atrás do texto ou parágrafo

é utilizada para configurar o espaçamento entre linhas do texto selecionado.
é utilizado para aplicar alinhamento justificado no texto selecionado.

Estão corretas as afirmativas
A] I, II e III, apenas.
B] I, II, III e IV.
C] I e III, apenas.
D] II e IV, apenas.
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Questão 27
Nas configurações de pesquisa do Google, o item Filtros do Safe Search é ativado para
A] exibir apenas páginas que utilizam o protocolo HTTPS nos resultados de pesquisa.
B] filtrar o conteúdo relacionado a e-commerce dos resultados de pesquisa.
C] exibir apenas páginas que utilizam o idioma português nos resultados de pesquisa.
D] filtrar o conteúdo sexualmente explícito dos resultados de pesquisa.

Questão 28
A figura abaixo ilustra o grupo Configurar Página da guia Layout da Página do Microsoft Word 2007 (idioma
português) com destaque de quatro ferramentas, numeradas de 1 a 4.

Sobre a figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Clicando na região indicada pelo número 1, têm-se duas opções de orientação de página: retrato e
paisagem.
) Ao clicar na região indicada pelo número 2, tem-se, dentre outras, a opção de tamanho de papel A4, que
possui dimensões de 210 × 297 mm.
) Clicando na região indicada pelo número 3, é permitido dividir o texto em no máximo quatro colunas.
) O recurso de hifenização, acessível pela região indicada pelo número 4, se ativado, permite a quebra de
linhas entre as sílabas das palavras.

Assinale a sequência correta.
A] F, V, F, F
B] V, V, F, V
C] F, F, V, V
D] V, F, V, F

INSTRUÇÃO: As questões 29 e 30 referem-se à planilha abaixo, desenvolvida no Microsoft Excel 2007
(idioma Português) em sua configuração padrão de instalação.

Questão 29
De acordo com a planilha, qual fórmula NÃO retorna o valor exibido na célula D1?
A] =MÉDIA(SOMA(A1:C1))
B] =SOMA(MÉDIA(A1:C1))
C] =SOMA(SOMA(A1:C1))
D] =SOMA(A1;B1;C1)
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Questão 30
De acordo com a planilha, se as células D2 e D3 contiverem respectivamente as fórmulas
=SE(A1>B2+C2;C1;C3) e =MÁXIMO(MÍNIMO(A1:C1);MÉDIA(A1:C1)), quais valores serão exibidos
nessas células, respectivamente?
A] 9 e 9
B] 7 e 7
C] 7 e 9
D] 9 e 7

CONHECIMENTOS DIVERSOS
Questão 31
Na década de 1940 do século XX, Abraham Maslow desenvolveu a Teoria da Hierarquia das Necessidades,
ordenando-a em cinco níveis, para explicar os fatores relacionados à satisfação e motivação humanas, e desde
então vem sendo aplicada, sobretudo, no ambiente de trabalho nas organizações. Assinale a alternativa que
apresenta a terceira, quarta e quinta necessidades, respectivamente:
A] Segurança, Social e Autoestima.
B] Fisiológica, Autoestima e Segurança.
C] Social, Autoestima e Autorrealização.
D] Segurança, Autorrealização e Autoestima.
Questão 32
Em uma palestra, um especialista em liderança afirma: “Há uma corrente teórica que explica a origem dos
líderes a partir do nascimento, considerando características natas como altura e tom de voz, e outra que
considera o contexto ambiental para o surgimento de líderes”. Nessa explanação, estão descritas Teorias de
Liderança denominadas, respectivamente:
A] Teoria da Contingência-Situação e Teoria Comportamental.
B] Teoria Comportamental e Teoria da Contingência-Situação.
C] Teoria dos Traços e Teoria da Contingência-Situação.
D] Teoria Y e Teoria dos Traços.
Questão 33
Os conflitos são comuns nas organizações e são produzidos por meio das diferenças de objetivo e interesses
pessoais ou de grupos. Sobre conflitos nas organizações, analise as assertivas abaixo.
I - Podem gerar resultados positivos e negativos.
II - São um meio de chamar a atenção para os problemas existentes.
III - Não funcionam como mecanismos de correção para evitar problemas mais sérios.
IV - Podem substituir a cooperação por complementos que prejudicam o funcionamento da organização.
V - São antecedidos por questões como recursos não compartilhados.
Estão corretas as assertivas
A] I e IV, apenas.
B] II, III e V, apenas.
C] III e IV, apenas.
D] I, II e IV, apenas.
Questão 34
Qual elemento do processo de comunicação é um indicador, na efetivação da comunicação, para avaliação e
controle da mensagem e da informação?
A] Canal
B] Retroação
C] Codificador
D] Ruído
11/21 − Concurso Público para Técnico Administrativo em Educação da UFMT − SUPERIOR

Questão 35
Sobre o que dispõe a Lei N.º 8.112/1990 a respeito de concurso público, analise as afirmativas.
I - Será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e
o regulamento do respectivo plano de carreira,
II - Terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado tantas vezes quanto necessário, por igual período,
a critério da Administração Pública.
III - O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será
publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
Está correto o que se afirma em
A] I e III, apenas.
B] II, apenas.
C] III, apenas.
D] I, II e III.

Questão 36
De acordo com a Lei N.º 8.112/1990, serão deferidos aos servidores retribuições, gratificações e adicionais,
além do vencimento e das vantagens previstas nessa Lei. Qual adicional NÃO é deferido aos servidores
públicos, segundo essa Lei?
A] Adicional noturno
B] Adicional de férias
C] Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas
D] Adicional por tempo de serviço

Questão 37
A coluna da esquerda apresenta Indenizações e a da direita, a descrição de cada uma com fulcro na Lei
N.º 8.112/1990. Numere a descrição na coluna da direita de acordo com a Indenização na coluna da esquerda.
1. Ajuda de custo

(

2. Diária
(
3. Transporte
4. Auxílio-moradia
(

(

) Conceder-se-á ao servidor que realizar despesas de meio
próprio de locomoção para execução de serviços
externos, por força das atribuições próprias do cargo.
) Destina-se a compensar as despesas de instalação do
servidor que, no interesse do serviço, passar a ter
exercício em nova sede, com mudança de domicílio em
caráter permanente.
) Consiste
no
ressarcimento
das
despesas
comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel
de moradia ou com meio de hospedagem administrado
por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a
comprovação da despesa pelo servidor.
) Destina-se a indenizar as parcelas de despesas
extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção
urbana do servidor que afastar-se da sede em caráter
eventual ou transitório para outro ponto do território
nacional ou para o exterior.

Assinale a sequência correta.
A] 2, 4, 3, 1
B] 4, 2, 1, 3
C] 3, 1, 4, 2
D] 1, 3, 2, 4
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Questão 38
Em relação às Penalidades previstas na Lei N.º 8.112/1990, considere:
III III IV -

Advertência
Suspensão
Demissão
Cassação de aposentadoria ou disponibilidade

São Penalidades previstas nessa Lei:
A] I e IV, apenas.
B] I, II, III e IV.
C] II e III, apenas.
D] I, II e III, apenas.

Questão 39
De acordo com o que estabelece a Lei N.º 9.394/1996, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
(
(

(

(

) Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e
desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas.
) As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada
a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade
institucional, local e regional.
) Os docentes ocuparão cinquenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, exceto dos
que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de
dirigentes, de que ocuparão oitenta por cento.
) Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de doze horas
semanais de aulas.

Assinale a sequência correta.
A] V, V, F, F
B] V, F, V, F
C] F, V, F, V
D] F, F, V, V

Questão 40
NÃO é dever fundamental do servidor público, segundo o Decreto N.º 1.171/1994:
A] Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando
estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum.
B] Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança
coletiva.
C] Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público,
exigindo as providências cabíveis.
D] Ter respeito à hierarquia, não representando contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em
que se funda o Poder Estatal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 41
Doença infecciosa viral de bovinos, além de outros ruminantes domésticos ou silvestres e, ocasionalmente,
suínos, que se expressa por aparecimento de úlceras orais e nasais, febre alta, opacidade de córnea, corrimento
nasal mucopurulento, salivação, diarreia, ceratoconjuntivite, linfadenopatia, distúrbios nervosos e exantema
cutâneo. As análises histológicas que permitem diagnóstico consistem especialmente em vasculite, sendo de
extrema importância a observação dessas lesões na rete mirabile carotídea. A doença retratada no texto é:
A] Febre Aftosa.
B] Febre Catarral Maligna.
C] Doença das Mucosas.
D] Rinotraqueite Infecciosa Bovina.

Questão 42
Os piretroides são inseticidas amplamente utilizados, pois apresentam baixa toxicidade para mamíferos, baixo
impacto ambiental, são efetivos contra largo espectro de insetos e são necessárias baixas quantidades para
exercer a sua ação. No entanto, em alguns casos, sua utilização impõe riscos a pássaros e mamíferos, sendo
considerados tóxicos para peixes, abelhas e artrópodes aquáticos, tais como lagostas e camarões. Em relação
aos aspectos toxicológicos desse princípio ativo, é correto afirmar:
A] Os efeitos clínicos/toxicológicos estão associados à ausência ou presença de um grupo ciano na estrutura
química da molécula.
B] Piretroide tipo I induz a Síndrome de Coreoatetose ou “Síndrome CS” pela ação no sistema nervoso
central.
C] Piretroide tipo II causa a Síndrome de Envenenamento ou “Síndrome T” pela ação nos nervos periféricos.
D] Piretroide tipo I, com grupo ciano, é mais tóxico que o tipo II.

Questão 43
A Ehrlichia canis é responsável pela erliquiose monocítica canina, doença considerada endêmica
principalmente nas áreas urbanas, onde abundam populações do carrapato vetor. Em relação a essa
enfermidade, analise as afirmativas.
I - O Rhipicephalus sanguineus é o vetor e reservatório de E. canis, tendo o cão como hospedeiro principal.
II - E. canis é transmitida pela inoculação de saliva de ninfas e adultos de R. sanguineus durante o repasto
sanguíneo.
III - Na fase crônica, a hipoplasia da medula óssea resulta em anemia normocítica normocrônica e
arregenerativa, devido à supressão da atividade medular.
IV - A trombocitopenia é patognomônico para erliquiose por ser detectada tanto na fase aguda quanto na
crônica.
Estão corretas as afirmativas
A] I, II e III, apenas.
B] I, II e IV, apenas.
C] II e IV, apenas.
D] I e III, apenas.
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Questão 44
Em relação à terapêutica emergencial em aves silvestres, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) O uso do cateter intraósseo para hidratação de aves em estado crítico tem como sítios de eleição ossos,
como o fêmur e o úmero.
( ) No caso de obstrução traqueal, deve-se proceder à colocação de sonda diretamente nos sacos aéreos
torácico caudal ou abdominal esquerdos.
( ) Em aves gravemente deprimidas e desidratadas por quadros diarreicos, a amicacina pode ser utilizada
como opção antibiótica de ataque até que se tenha resultados mais precisos de antibiograma.
( ) Fonte de calor externo é imprescindível para o quadro de hipotermia em aves.
Assinale a sequência correta.
A] V, F, V, F
B] V, F, V, V
C] F, V, F, V
D] F, V, F, F

Questão 45
A susceptibilidade de espécies silvestres a diversos agentes patogênicos, seja como reservatórios assintomáticos
ou demonstrando sinais clínicos, é um processo bastante estudado. Sobre o assunto, assinale a afirmativa
correta.
A] O uso de vacinas polivalentes, de vírus vivo modificado, é indicado em protocolos imunoprofiláticos para
mustelídeos mantidos em cativeiro.
B] A Doença de Pacheco, que acomete psitacídeos em cativeiro, é causada pela chamada megabactéria,
presente nas fezes desses animais.
C] Os marsupiais são considerados os animais de mais alta sensibilidade ao vírus rábico, devido ao seu ciclo
urbano.
D] Para o diagnóstico da tuberculose em primatas não humanos, os resultados da prova de tuberculinização
dupla comparada (TDC), nos sítios de inoculação do antígeno, são observados em intervalos de 24, 48 e 72
horas.

Questão 46
Relativo a contenções física e química de animais silvestres, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para
as falsas.
( ) Em aves abaixo de 100 g, deve-se usar sonda endotraqueal.
( ) O tempo de jejum pré-anestésico de um réptil está associado à condição fisiológica ectotérmica.
( ) A contenção física manual é adequada para a imobilização de um Callithrix spp.
( ) A etorfina usada isoladamente em felinos silvestres produz adequado relaxamento muscular e frequência
respiratória estável.
Assinale a sequência correta.
A] F, F, V, V
B] V, F, F, V
C] V, V, F, F
D] F, V, V, F
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Questão 47
Em relação à Ioimbina, assinale a afirmativa correta.
A] Potente hipnótico, não narcótico, tranquilizante agonista alfa 2 adrenérgico.
B] Induz estado de sedação, imobilidade e analgesia, podendo provocar depressão respiratória.
C] Antagonista alfa 2 adrenérgico não competitivo, com dissociação lenta, capaz de impedir a ação de um
agonista.
D] Bloqueia a acetilcolina em receptores presentes nos músculos liso e cardíaco, nodos sinoatrial e
atrioventricular e glândulas exócrinas.
Questão 48
Relativo a procedimentos cirúrgicos em espécies silvestres, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para
falsas.
( ) A utilização de suturas evaginantes é mais apropriada para procedimentos cirúrgicos em serpentes.
( ) Em anatídeos, uma das técnicas utilizadas para contenção de voo das aves é a amputação do rádio e ulna.
( ) Em aves, o insucesso na osteossíntese de fraturas de úmero pode levar a quadros pneumônicos.
( ) Em lacertídeos, a osteossíntese do osso quadrado está relacionada aos traumas por autotomia.
Assinale a sequência correta.
A] V, F, F, V
B] V, F, V, F
C] F, V, F, V
D] F, V, V, F
Questão 49
Sobre a fixação de tecidos para exame histopatológico, de acordo com o Manual de Procedimento para
Diagnóstico das Doenças do Sistema Nervoso Central de Bovinos (MAPA, 2003), assinale o procedimento
correto.
A] Diluir 1 (uma) parte de formalina comercial para 9 (nove) partes de água, utilizando um volume de solução
fixadora aproximadamente 10 (dez) vezes maior que o do tecido a ser fixado.
B] Diluir 1 (uma) parte de formalina comercial para 3 (três) partes de água, utilizando um volume de solução
fixadora aproximadamente 10 (dez) vezes maior que o do tecido a ser fixado.
C] Diluir 1 (uma) parte de formalina comercial para 9 (nove) partes de água, utilizando um volume de solução
fixadora equivalente ao do tecido a ser fixado.
D] Diluir 1 (uma) parte de formalina comercial para 3 (três) partes de água, não importando o volume de
solução fixadora, desde que, ao ser colocada em recipiente, cubra pelo menos 1 (um) centímetro do tecido a
ser fixado.
Questão 50
Especificamente em relação ao hemograma, o local de coleta da amostra é um dos quesitos necessários para a
viabilidade do material coletado. A coluna da esquerda apresenta grupos de animais silvestres e a da direita,
locais de coleta. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
( ) Veia jugular; veia cefálica; veia radial; veia braquial;
1 - Crocodilianos e lagartos
veia femoral; veia safena; veia caudal.
2 - Mamíferos
( ) Seio venoso supra vertebral-cervical; coração.
( ) Veia ventral caudal e veia palatino-pterigoidea.
3 - Quelônios
( ) Seio venoso supra vertebral-cervical; seio venoso
4 - Serpentes
supra vertebral-caudal; veia jugular; coração.
Assinale a sequência correta.
A] 3, 2, 1, 4
B] 2, 1, 4, 3
C] 4, 3, 2, 1
D] 1, 4, 3, 2
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Questão 51
Sobre o perfil hematológico na cinomose canina, analise as assertivas.
I - Na ocorrência de anemia, na maioria dos casos ela é normocítica normocrômica e sem sinais de
regeneração medular.
II - A linfopenia é um achado hematológico patognomônico na infecção pelo vírus da cinomose.
III - A trombocitopenia é um achado raro, cujo mecanismo associado a essa infecção é pouco conhecido.
IV - A resposta hematológica varia de um indivíduo para outro, na dependência da fase da infecção e na
ocorrência de infecções bacterianas secundárias.
Estão corretas as assertivas
A] I e III, apenas.
B] II e IV, apenas.
C] I e IV, apenas.
D] II e III, apenas.

Questão 52
O Brasil ocupa posição de destaque no ranking mundial dos maiores produtores de carne de frango. Pela
relevância dessa atividade no país, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabeleceu
normas e procedimentos para a prevenção da influenza aviária e prevenção e controle da doença de Newcastle.
Sobre essas doenças, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A Influenza aviária é uma doença sistêmica de aves, causada por diferentes tipos de vírus, pertencentes à
família Orthomyxoviridae, que eventualmente pode ser transmitido a outros animais e aos humanos.
( ) A Doença de Newcastle é uma enfermidade aguda, altamente contagiosa, que acomete aves silvestres e
comerciais cujo agente viral é o Paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1).
( ) No Brasil, a Influenza aviária vem sendo controlada em plantéis comerciais por meio da vacinação, com
vacinas aprovadas e controle de qualidade.
( ) A utilização de vacina contra a Doença de Newcastle é proibida no Brasil, entretanto, em caso de
ocorrência de foco, e para sua contenção, poderá ser utilizada na zona de proteção e vigilância, num raio
de 10 km do foco.
Assinale a sequência correta.
A] V, F, V, F
B] V, V, F, F
C] F, V, F, V
D] F, F, V, V

Questão 53
De acordo com o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), coordenado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), assinale a afirmativa correta.
A] A vacinação sistemática e obrigatória, em áreas definidas pelo MAPA, deve ser realizada em bovinos,
bubalinos, caprinos, ovinos e suínos.
B] Em zonas livres de febre aftosa sem vacinação, é permitida a aplicação, manutenção e comercialização de
vacina contra a referida doença.
C] É proibido o ingresso de animais susceptíveis à febre aftosa, oriundos de zona livre de febre aftosa sem
vacinação, em zona livre com vacinação.
D] É proibido o ingresso de animais vacinados contra a febre aftosa em zona livre sem vacinação.
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Questão 54
Dentre os testes para diagnóstico da brucelose, reconhecidos como oficiais pelo Programa Nacional de Controle
e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), assinale aquele de caráter confirmatório e
recomendado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) para o trânsito internacional de animais.
A] Fixação de Complemento (FC)
B] Antígeno Acidificado Tamponado (AAT)
C] 2-Mercaptoetanol (2-ME)
D] Anel em Leite (TAL)

Questão 55
Um Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) foi encontrado atropelado e com vida, às margens de uma
rodovia. Considerando a necessidade de atendimento médico veterinário e a Instrução Normativa IBAMA
N.º 169, de 20 de fevereiro de 2008, para qual categoria de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro esse
animal deverá ser levado?
A] Criadouro comercial
B] Mantenedor de fauna silvestre
C] Criadouro científico de fauna silvestre para fins de conservação
D] Centro de triagem

Questão 56
Na constatação da violação ou abuso de licença ou autorização, bem como o descumprimento das obrigações
previstas na Instrução Normativa IBAMA N.º 169, de 20 de fevereiro de 2008, o referido órgão poderá
modificar as condicionantes, suspender ou cancelar a autorização de manejo e encerrar as atividades do
empreendimento. Ficará isento dessas medidas aquele que
A] mantiver animais da fauna silvestre sem comprovação de origem legal.
B] não comprovar a transferência legal, a entrada ou a saída de um animal da fauna silvestre do plantel.
C] não promover atividade que represente risco ambiental e para a saúde animal ou pública.
D] prestar informações falsas ou omitir aspectos que subsidiaram a emissão de autorizações prévia, de
instalação e de manejo.

Questão 57
A reprodução assistida em animais silvestres é uma das ferramentas para a conservação das espécies. Sobre
esse assunto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A] A manipulação de oócitos inclusos em folículos ovarianos pré-antrais é uma biotécnica que compreende
três fases: o resgate de folículos pré-antrais, a conservação desses somente por resfriamento e o cultivo in
vitro até o estágio de maturação folicular.
B] Os bancos de material biológico são viabilizados pelas técnicas de inseminação artificial, fertilização in
vitro e transferência de embriões.
C] A resposta folicular em felinos silvestres, a partir da extrapolação de doses de hormônios gonadotrópicos
de felinos domésticos, está associada a características espécie-específicas.
D] O uso de sêmen fresco requer centrifugação e remoção de plasma seminal para diminuir o risco da
transmissão de infecções bacterianas e aumentar as taxas de prenhez.
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Questão 58
Com base no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), que
normatiza a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal em todo o território nacional, assinale
a afirmativa INCORRETA.
A] É proibida a matança de suínos não castrados ou de animais que mostrem sinais de castração recente.
B] São condenadas as carcaças, partes de carcaça ou órgão que apresentem tumores malignos, somente
quando se tenha verificado metástase.
C] Animais com fraturas, hipotermia ou hipertermia devem ser submetidos à matança de emergência.
D] As carcaças provenientes de animais sacrificados, após a ingestão de produtos tóxicos, acidentalmente ou
em virtude de tratamento terapêutico, incidem em rejeição total.
Questão 59
De acordo com o Guia Brasileiro de Boas Práticas para Eutanásia em Animais (CFMV, 2013), quanto aos
métodos de eutanásia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A imersão em soluções anestésicas é um método químico usado para eutanásia em peixes e anfíbios.
( ) O atordoamento por choque elétrico é um método físico para indução da eutanásia, usado
exclusivamente em bovinos e suínos.
( ) O uso de dardo cativo leva à concussão cerebral, enquanto a pistola de ar comprimido provoca trauma
direto com consequente lesão no encéfalo, ambos podem ser utilizados com restrições para cães e
lagomorfos.
( ) O uso de barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis precedidos de medicação pré-anestésica é
considerado método aceitável para primatas não humanos.
Assinale a sequência correta.
A] F, V, V, F
B] F, F, V, V
C] V, V, F, F
D] V, F, F, V
Questão 60
Considerando que é obrigação do Médico Veterinário preservar e promover o bem-estar animal e que os
procedimentos cirúrgicos em animais são tratados pela Resolução do CFMV N.º 877, de 15 de fevereiro de
2008, analise as afirmativas.
I - A castração utilizando anéis de borracha em ruminantes é uma prática permitida, desde que se utilize
anestesia local.
II - A caudectomia em ruminantes, sem indicação clínica, é permitida apenas em ovinos de raças lanadas,
desde que previamente submetidos à anestesia e analgesia.
III - A cordectomia em cães, sem indicação clínica, é permitida, desde que previamente submetidos à anestesia
e analgesia.
IV - A onicectomia em felinos, sem indicação clínica, é considerada procedimento proibido na prática médicoveterinária.
V - Não é obrigatório o uso de sedação e anestesia local na descorna de bovinos acima de seis meses de
idade.
Estão corretas as afirmativas
A] I e V, apenas.
B] I, II e III, apenas.
C] II e IV, apenas.
D] III, IV e V, apenas.
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Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.
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