LIBERDADE
Deve existir nos homens um sentimento
profundo que corresponde a essa palavra
LIBERDADE, pois sobre ela se têm escrito poemas
e hinos, a ela se têm levantado estátuas e
monumentos, por ela se tem até morrido com
alegria e felicidade.
Diz-se que o homem nasceu livre, que a
liberdade de cada um acaba onde começa a
liberdade de outrem; que onde não há liberdade
não há pátria; que a morte é preferível à falta de
liberdade; que renunciar à liberdade é renunciar à
própria condição humana; que a liberdade é o maior
bem do mundo; que a liberdade é o oposto à
fatalidade e à escravidão; nossos bisavós gritavam
"Liberdade, Igualdade e Fraternidade! "; nossos
avós cantaram: "Ou ficar a Pátria livre/ ou morrer
pelo Brasil!"; nossos pais pediam: "Liberdade!
Liberdade/ abre as asas sobre nós", e nós
recordamos todos os dias que "o sol da liberdade
em raios fúlgidos/ brilhou no céu da Pátria..." em
certo instante.
Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade
há muito tempo, com disposições de cantá-la, amála, combater e certamente morrer por ela.
Ser livre como diria o famoso conselheiro, é não ser
escravo; é agir segundo a nossa cabeça e o nosso
coração, mesmo tendo de partir esse coração e
essa cabeça para encontrar um caminho... Enfim,
ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de
autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo
luminoso do espírito. (Suponho que seja isso.)
Ser livre é ir mais além: é buscar outro
espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da
vida. É não estar acorrentado. É não viver
obrigatoriamente entre quatro paredes.
Por isso, os meninos atiram pedras e soltam
papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o
sonho das crianças deseja ir. (Às vezes, é certo,
quebra alguma coisa, no seu percurso...)
Os papagaios vão pelos ares até onde os
meninos de outrora (muito de outrora!...) não
acreditavam que se pudesse chegar tão
simplesmente, com um fio de linha e um pouco de
vento!
Acontece, porém, que um menino, para
empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade
dos fios elétricos e perdeu a vida.
E os loucos que sonharam sair de seus
pavilhões, usando a fórmula do incêndio para
chegarem à liberdade, morreram queimados, com o
mapa da liberdade nas mãos!
São essas coisas tristes que contornam
sombriamente aquele sentimento luminoso da
LIBERDADE. Para alcançá-la estamos todos os
dias expostos à morte. E os tímidos preferem ficar
onde estão, preferem mesmo prender melhor suas
correntes e não pensar em assunto tão ingrato.
Mas os sonhadores vão para a frente,
soltando seus papagaios, morrendo nos seus
incêndios, como as crianças e os loucos. E

cantando aqueles hinos, que falam de asas, de
raios fúlgidos linguagem de seus antepassados,
estranha linguagem humana, nestes andaimes dos
construtores de Babel...
(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho:
Crônicas)
Responda as questões de 01 a 05, conforme o
texto.
01. O texto afirma que:
A) A escravidão depende das escolhas das
pessoas.
B) A liberdade de um acaba onde começa a
liberdade do outro.
C) As criaturas combatem a liberdade com
entusiasmo juvenil.
D) Os sentimentos sombrios deslumbram a
liberdade.
E) Não podemos manifestar a nossa liberdade, em
nenhum aspecto.
02. O resultado de ser livre é:
A) Ampliar a órbita da vida.
B) Cantar a liberdade como nossos avós.
C) Viver sem sonhar.
D) Viver sem qualquer obrigação.
E) Fazer o que se bem tem vontade.
03. A liberdade é tão fundamental ao homem que:
A) Certamente se prefere a morte à liberdade.
B) Com liberdade tudo se consegue na vida.
C) Onde não há liberdade não há pátria.
D) Sem liberdade não se constrói coisa alguma.
E) Toda liberdade tem de ser irrestrita.
04. No segundo parágrafo do texto, entende-se que
a Liberdade é:
A) A inspiração para cantos antigos e modernos.
B) O bem mais precioso do homem.
C) Um bem esquecido por nossos parentes.
D) Uma luta que, às vezes, vale a pena travar.
E) Apenas um sonho irrealizável para todos.
05. A questão central tratada no texto é:
A) A emoção dos antepassados.
B) A felicidade das pessoas
C) A liberdade humana.
D) O combate à escravidão.
E) O desejo da libertinagem que tudo permite.
06. Em relação à divisão silábica, marque a
sequência correta.
A) Me-ios; a-bsur-da-men-te; es-pé-cie; as-pectos;co-rrup-tos; i-de-ia; as-sim;
B) Ab-sur-da-men-te; ne-ce-ssá-ri-o; as-pec-tos; cará-ter; i-de-ia;as-sim;
C) I-dei-a; cor-rup-tos; di-fí-ceis; ab-sur-da-men-te;
ne-ces-sá-rio; es-pé-cie;
D) Insa-tis-fa-ção; a-bsur-da-men-te; as-pe-ctos;
mei-os; si-tua-ção; as-sim;
E) Es-pé-ci-e; in-as-tis-fa-ção; a-pro-pria; ma-i-ores; ab-sur-da-men-te.
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07. Com o uso do verbo preferir, é correta a
regência verbal em:
A) Meu irmão prefere peixe à carne cozida.
B) É preferível ler do que assistir a jogos na
televisão.
C) Marília prefere mais carne assada do que a
peixe.
D) Marília prefere mais carne assada à peixe.
E) Prefiro que chova, todos os dias do que enfrentar
tanto calor.
08. Quanto à análise morfossintática dos termos,
assinale a alternativa correta.
A) Poemas e hinos – 1º parágrafo: substantivo/
sujeito.
B) Livre – 2º parágrafo: adjetivo/adjunto adnominal;
C) Paredes – 4º parágrafo: locução adverbial/
adjunto adverbial de modo.
D) Conselheiro – 3º parágrafo: adjetivo/objeto
direto.
E) Tão – 8º parágrafo: adjetivo/adjunto adverbial.
09. Quanto à classificação das orações, é correto
afirmar:
...que o homem nasceu livre – 2º parágrafo;
...somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há
muito tempo – 3º parágrafo são:
A) Orações subordinadas adverbiais de tempo e de
causa.
B) Orações coordenadas sindéticas aditiva e
explicativa.
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta e
oração coordenada sindética explicativa.
D) Oração subordinada substantiva subjetiva e
oração coordenada sindética conclusiva.
E) Orações subordinadas substantivas predicativa e
objetiva direta.
10. No último parágrafo do texto, é correto afirmar
que:
A) As palavras sonhadores e loucos são dois
adjetivos uniformes.
B) As formas verbais soltando, morrendo e
cantando são formas verbais no particípio.
C) A oração... que falam de asas, inicia-se por uma
conjunção integrante.
D) As palavras sonhadores e loucos são dois
adjetivos substantivados.
E) As palavras: mas, os, seus, dos – são
monossílabos átonos.
11. As formas verbais “abre – 2º parágrafo e
chegarem”, no 7º parágrafo são:
A) Verbos regulares, o 1º está na 3ª pessoa do
singular do presente do indicativo e 2ºestá no
futuro do presente;
B) O 1º é regular, na 2ª pessoa do singular do
imperativo afirmativo e o 2º está no futuro do
subjuntivo;
C) Verbos irregulares, o 1º está na 2ª pessoa do
presente do indicativo e o 2º, no presente do
subjuntivo;

D) O 1º é irregular e o 2º é regular, ambos da
mesma conjugação, no presente do indicativo;
E) Os dois são regulares de conjugações diferentes,
no futuro do subjuntivo.
12. Encontramos no texto:
I. Um objeto direto “Sentimento” – 1º parágrafo;
II. Um verbo intransitivo “Nasceu” – no 2º parágrafo;
III. Uma oração subordinada substantiva objetiva
direta “que se pudesse chegar tão facilmente” –
no 5º parágrafo.
Quanto à classificação, é correto afirmar:
A) Somente a I está correta.
B) A I e a II estão corretas.
C) A I, a II e a III estão corretas.
D) Nenhuma está correta.
E) Todas estão corretas.
13. Está correta a regra de acentuação em:
A) Tão e Só.
B) Porém e amá-la.
C) Pátria e espírito.
D) Própria e fúlgidos.
E) Não se acentuam mais as palavras proparoxítonas.
14. A primeira oração do texto classifica-se como:
A) Oração Subordinada Principal.
B) Oração Coordenada Sindética.
C) Oração Principal.
D) Oração Coordenada Assindética.
E) Oração Subordinada Adverbial Final.
15. Assinale a alternativa, cuja correlação entre os
tempos verbais esteja correta.
A) Se a gente for, certamente, avisamos à turma.
B) Se Carlinhos escrevesse mais rápido, não se
atrasava tanto.
C) Entra, Flávia, mas não fechas a porta.
D) Quando você vim, por favor, avisa-nos.
E) Tudo dará certo, se todos se impuserem quanto
ao horário.
16. Assinale a alternativa em que todos os
Municípios são limítrofes com o Município de
Quixadá:
A) Banabuiú, Ibaretama, Capistrano e Canindé.
B) Ibaretama, Quixeramobim, Choró e Banabuiú.
C) Quixeramobim, Jaguaretama, Russas e Ibaretama.
D) Canindé, Milhã, Ibaretama e Quixeramobim.
E) Choró, Banabuiú, Caridade e Ibaretama.
17. Assinale a alternativa correta:
A) É logradouro público oficial do Município de
Quixadá o Museu Jacinto de Sousa.
B) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é
Nossa Senhora Aparecida.
C) Riacho dos Macacos é Distrito pertencente ao
Município de Quixadá.
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D) Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe faz
parte da arquitetura antiga do Município de
Quixadá.
E) Gruta do Estevão é um atrativo natural do
Município de Quixadá.
18. Com relação ao Município de Quixadá, segundo
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, marque a alternativa correta:
A) A Pedra do Bode é um atrativo natural do
Município de Quixadá.
B) Flávio de Queiroz é Distrito pertencente ao
Município de Quixadá.
C) É logradouro público oficial do Município de
Quixadá o Teatro Henrique Façanha.
D) A Capela de Nossa Senhora da Anunciação faz
parte da arquitetura antiga do Município de
Quixadá.
E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é a
Sagrada Família.
19. Sobre o Município de Quixadá, é correto
afirmar:
A) A Pedra do Frade é um atrativo natural do
Município de Quixadá.
B) Várzea do Boi é Distrito pertencente ao
Município de Quixadá.
C) É logradouro público oficial do Município de
Quixadá o Teatro Marcelo Duarte.
D) O Mosteiro da Santa Cruz faz parte da
arquitetura antiga do Município de Quixadá.
E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é
Santa Rita.
20. Em relação ao Município de Quixadá, marque a
alternativa correta:
A) Serra dos Macacos e Morro do Urubu são
acidentes geográficos do Município de Quixadá.
B) Jardim Iracema, Itaoca e Serrinha são bairros do
Município de Quixadá.
C) Pertence a Mesorregião do Sertão do Cariri.
D) O Município de maior extensão territorial,
limítrofe com o Município de Quixadá é o
Município de Ibaretama.
E) O Município de Quixadá foi desmembrado do
Município de Banabuiú.
21. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, em relação ao Município de
Quixadá, é INCORRETO afirmar:
A) Pelo ato de 13 de julho de 1899, é criado o
Distrito de Serra de Santo Estevão e anexado ao
Município de Quixadá.
B) Pelo ato de 23 de setembro de 1903, é criado o
Distrito de Serra Azul e anexado ao Município de
Quixadá.
C) Em divisão administrativa, referente ao ano de
1911, o Município aparece constituído de 4
Distritos: Quixadá, Serra Azul, Serra de Santo
Estevão e São Francisco da Califórnia.
D) Pelo ato de 07 de outubro de 1914, é criado o
Distrito de Tapuiará e anexado ao Município de
Quixadá.

E) Nos quadros do Recenseamento Geral de 01 de
outubro de 1950, o Município aparece
constituído de 6 Distritos: Quixadá, Serra de
Santo Estevão, Várzea Grande, Serra Azul,
Tapuiará e Califórnia, ex-São Francisco da
Califórnia.
22. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, em relação ao Município de
Quixadá, é INCORRETO afirmar:
A) Pelo Decreto Estadual nº 448, de 20 de
dezembro de 1938, o Distrito de Serra Azul
passou a denominar-se São Luís, Barra do Sitiá
a denominar-se Barra, Serra de Estevão a
denominar-se Estevão, Boa Água a denominarse Água Boa e Floriano Peixoto a denominar-se
Floriano.
B) Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1.114, de 30 de
dezembro de 1943, o Distrito de Junco passou a
denominar-se
Muxiopó,
Laranjeiras
a
denominar-se Banabuiu, São Luís a denominarse Ibaretama, Floriano a denominar-se Juatama
e Água Boa a denominar-se Rinaré.
C) No quadro fixado para vigorar no período de
1939-1943, o Município é constituído de 12
Distritos: Quixadá, Barra, ex-Barra do Sitiá, Água
Boa,ex-Boa
Água,
Caiçarinha,
Choró,
Estevão,ex-Serra
do
Estevão,
Custódio,
Floriano, ex-Floriano Peixoto, Laranjeiras, Junco,
São Luis,ex-Serra Azul e Tapuiará.
D) Em divisão territorial, datada de 01 de julho de
1950, o Município aparece constituído de 12
Distritos: Quixadá, Banabuiú (ex-Laranjeiras),
Caiçarinha, Choró, Custódio, Estevão, Ibaretama
(ex-Floriano), Muxiopó (ex-Junco), Rinaré (exBoa Água), Sitiá (ex-Barra do Sitiá) e Tapuiará.
E) Pela Lei Estadual nº 914, de 19 de abril de 1938,
o Distrito de Cacimba Nova, passou a
denominar-se Dom Maurício.
23. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, em relação ao Município de
Quixadá, é INCORRETO afirmar:
A) Pela Lei Estadual nº 6.653, de 14 de outubro de
1963, desmembra do Município de Quixadá o
Distrito de Ibaretama, elevado à categoria de
Município.
B) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro
de 1963, o Município é constituído de 4 Distritos:
Quixadá, Custódio, Juatama e Tapuiará.
C) Pela Lei Estadual nº 8.339, de 14 de dezembro
de 1965, o Município de Quixadá adquiriu os
extintos Municípios e Distritos de Banabuiú,
Caiçarinha, Choró, Daniel Queiroz, Dom
Maurício, Ibaretama, Rinaré, Sitíá (como simples
Distrito).
D) Pela Lei Estadual nº 5.432, de 18 de outubro de
1946, é criado o Distrito de Barra Nova e
anexado ao Município de Quixadá.
E) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro
de 1968, o Município é constituído de 13
Distritos: Quixadá, Banabuiú, Caiçarinha, Choró,
Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiroz,
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Dom Maurício, Ibaretama, Juatama, Rinaré, Sitiá
e Tapuiará.
24. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, em relação ao Município de
Quixadá, é INCORRETO afirmar:
A) Pela Lei Municipal nº 1.528, de 09 de setembro
de 1993, são criados os Distritos de Califórnia e
Juá e anexados ao Município de Quixadá.
B) Em divisão territorial datada de 01 de julho de
1995, o Município é constituído de 11 distritos:
Quixadá, Califórnia, Cipó dos Anjos, Custódio,
Daniel de Queiróz, Dom Mauricío, Juá, Juatama,
São Bernardo, São João dos Queirozes e
Tapuiará.
C) Pela Lei Municipal nº 1.886, de 06 de abril de
2000, é criado o Distrito de Várzea da Onça e
anexado ao Município de Quixadá.
D) Pela Lei Municipal nº 5.843, de 26 de outubro de
1998, é criado o Distrito de Lagoa Seca e
anexado ao Município de Quixadá.
E) Pela Lei Municipal nº 1.863, de 02 de dezembro
de 1999, foram criados 21 bairros na cidade de
Quixadá: Alto da Boa Vista, Alto São Francisco,
Baviera, Bôto, Campo Novo, Campo Velho,
Carrascal, Centro, COHAB, Combate, Curicaca,
Herval, Irajá, Jardim dos Monólitos, Monte
Alegre, Nova Jerusalém, Planalto Renascer,
Planalto Universitário, Putiú, São João e
Triângulo.
25. De acordo com dados do IPECE, Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, de
2010, qual a posição no ranking do Estado do
Ceará que ocupa o Município de Quixadá no que se
refere ao IDH – Índice de Desenvolvimento
Humano?
A) 13ª posição.
B) 15ª posição.
C) 14ª posição.
D) 16ª posição.
E) 17ª posição.
26. Em conformidade com a Lei Complementar n.
001, de 23 de Novembro de 2007, Lei que institui o
novo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Quixadá, responda a alternativa
correta. São direitos assegurados aos servidores
municipais da administração pública, direta,
autárquica e fundacional:
A) Vencimento base inferior ao salário mínimo
nacional, dependendo da jornada de trabalho.
B) Décimo quarto vencimento com base na
remuneração integral ou no valor da
aposentadoria.
C) Remuneração do trabalho noturno inferior à do
trabalho diurno.
D) Repouso semanal não remunerado.
E) Política de recursos humanos, que garanta
reciclagem
periódica
e
incentivo
ao
aperfeiçoamento profissional.

27. Assinale a alternativa correta no que se refere
aos vencimentos e remuneração da Lei
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007.
A) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo
exercício de cargo público, com valor fixado em
Lei.
B) O servidor, dependendo do caso, receberá a
título de vencimento, importância inferior ao
salário mínimo.
C) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo
acrescido
das
vantagens
pecuniárias
permanentes estabelecidas em Lei.
D) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens de caráter permanente, pode ser
redutível.
E) Não é assegurada a isonomia de vencimentos
para cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas, ressalvadas as vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou ao
local de trabalho.
28. Marque a única alternativa correta no que se
refere às vantagens da Lei Complementar n. 001,
de 23 de Novembro de 2007.
A) Além do vencimento, não poderá ser paga ao
servidor a vantagem da Indenização.
B) As gratificações e os adicionais incorporam-se
ao vencimento ou provento, nos casos e
condições indicados em Lei.
C) As vantagens pecuniárias serão computadas e
acumuladas para efeito de concessão de
qualquer
outros
acréscimos
pecuniários
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento.
D) As indenizações se incorporam ao vencimento
ou provento para qualquer efeito.
E) Além do vencimento, não poderão ser pagas aos
servidores as vantagens de gratificações e
adicionais.
29. Assinale a única alternativa correta no que se
refere à ajuda de custo, contida na Lei
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007.
A) Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração
do servidor conforme se dispuser em
regulamento, podendo exceder a importância
correspondente a 3(três) meses.
B) Será concedida ajuda de custo ao servidor que
se afastar do cargo ou reassumi-lo, em virtude
de mandato eletivo.
C) Não será concedida ajuda de custo àquele que,
não sendo servidor do município for nomeado
para cargo em comissão, com mudança de
domicilio.
D) A ajuda de custo 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 domicilio em
caráter permanente.
E) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de
custo quando, injustificadamente, não se
apresentar na nova sede no prazo de 10 (dez)
dias.
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30. Assinale a única alternativa correta no que se
refere às diárias e indenizações de transporte,
contidas na Lei Complementar n. 001, de 23 de
Novembro de 2007.
A) O servidor que, a serviço afastar-se da sede em
caráter eventual ou transitório para outro ponto
do território municipal ou para o exterior, fará jus
a passagens e diárias destinada a indenizar as
parcelas de despesas extraordinárias com
pousada, alimentação e locomoção urbana,
conforme dispuser em regulamento.
B) O servidor que receber diárias e não se afastar
da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a
restituí-las integralmente no prazo de 30(trinta)
dias.
C) Na hipótese do servidor retornar à sede em
prazo menor do que o previsto para seu
afastamento, não precisa restituir as diárias
recebidas em excesso.
D) Não será concedida indenização de transporte
ao servidor que realizar despesas com a
utilização de meio próprio de locomoção para
execução de serviços externos, por força das
atribuições do cargo, conforme se dispuser em
regulamento.
E) Nenhuma das alternativas está correta.
31. Conforme o Código de Ética são deveres do
médico veterinário, EXCETO:
A) Fornecer informações de interesse da saúde
pública e de ordem econômica às autoridades
competentes, nos casos de enfermidades de
notificação obrigatória.
B) Realizar a eutanásia nos casos devidamente
justificados, observando princípios básicos de
saúde pública, legislação de proteção aos
animais e normas do CFMV.
C) Alterar prescrição ou tratamento determinado por
outro médico veterinário, salvo em situação de
indispensável conveniência para o paciente,
devendo comunicar, imediatamente, o fato ao
médico veterinário desse paciente.
D) Comunicar ao conselho regional, com discrição e
de forma fundamentada, qualquer fato de que
tenha conhecimento, o qual possa caracterizar
infração ao presente código e às demais normas
e leis que regem o exercício da medicina
veterinária.
E) Informar a abrangência, limites e riscos de suas
prescrições e ações profissionais.
32. Roedores estão diretamente associados à
saúde pública, em decorrência de serem
reservatórios para agentes de zoonoses e de
doenças dos animais. Dentre as zoonoses, marque
a opção verdadeira.
A)
Parasitoses:
triquinelose,
toxoplasmose,
salmonelose.
B) Bacterioses: tifo murino, febre da mordedura do
rato (febre de haveihill), peste (bubônica,
pneumonica e septicêmica).
C) Viroses: coriomeningite linfocitária, hantavirose,
leptospirose.

D) Fungos: pasteureloses, erisipelose, disenteria
suína.
E) Bacterioses: salmonelose, peste bubônica,
hantavirose.
CONSIDERE O ENUNCIADO, ABAIXO, PARA
RESPONDER AS QUESTÕES DE 33 A 35:
São
diversos
os
requisitos
exigidos
ou
recomendados pelo Serviço de Inspeção Federal no
tocante às instalações e ao equipamento direta ou
indiretamente relacionados com a inspeção “antemortem” e “post-mortem” e com a higiene e a
racionalização das operações do abate de bovinos.
33. Ao ser realizada a inspeção “ante-mortem”, têmse em mira os seguintes objetivos, EXCETO:
A) Exigir os certificados de sanidade do gado,
inclusive os de vacinação contra a Febre Aftosa
(esta
providência
deve
ser
tomada,
liminarmente, antes de iniciado o exame).
B) Examinar o estado sanitário do gado e auxiliar,
com dados informativos, a tarefa de Inspeção
“Post-Mortem”.
C) Refugar, pelo prazo regulamentar (30 e 45 dias,
respectivamente), as vacas recém paridas e as
que tenham abortado; refugar as que
apresentem gestação adiantada (último terço do
período de gestação).
D) Controlar as disposições do “Plano de Abate de
Gado Bovino”, particularmente quanto às
restrições relativas ao abate de novilhas.
E) Certificar-se das condições higiênicas e de
conservação dos currais, assim como do
provimento de água dos bebedouros, tomando,
se necessário, as medidas indispensáveis para a
sua regularização.
34. Deve localizar-se nas adjacências do curral de
observação e, tanto quanto possível, próximo à
rampa de desembarque. Se houver impossibilidade
nessa localização, consultadas as conveniências,
poderá situar-se nas proximidades da graxaria. O
texto refere-se a (à):
A) Depósitos de chegada.
B) Currais de seleção.
C) Currais de matança.
D) Departamento de necropsia.
E) Boxe de atordoamento.
35.
Com
referência
às
tubulações
do
estabelecimento, para facilitar o controle por parte
da inspeção, são estipuladas convenções de cores.
Relacione as colunas e marque a sequência
correta:
1) vermelha
( ) água potável
2) cinza
( ) incêndio
3) branca
( ) água hiperclorada
4) azul
( ) esgoto
5) amarela
( ) amônia
6) cor de alumínio
( ) vapor
A) 3, 1, 4, 2, 5, 6.
B) 3, 1, 5, 2, 6, 4.
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C) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
D) 1, 5, 4, 3, 2, 6.
E) 3, 2, 5, 4, 6, 1.
36. O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento oficializou os métodos analíticos
para o controle do leite e produtos lácteos. Sobre o
assunto, responda V para verdadeiro e F para falso:
( ) O serviço de colheita deve estar bem integrado
com o laboratório, devendo haver sincronismo
entre a remessa e a capacidade do laboratório
em executar as análises.
( ) As amostras para análises físico-químicas
deverão
ser
enviadas
juntas
daquelas
destinadas a análises microbiológicas.
( ) Para a determinação de gordura no leite utilizase o disco de Ackermann.
( ) A determinação da densidade do leite fornece
informações sobre a quantidade de gordura.
A) V, F, V, F.
B) F, V, F, V.
C) V, F, V, V.
D) F, F, V, V.
E) V, F, F, F.
37. O subtipo ________ tem sido responsável pela
morte de centenas de pessoas nas últimas
décadas. Nestes anos, vários foram os alertas
avisando para o risco de uma pandemia, devido a
infecções pela gripe das aves em humanos. O texto
se refere à:
A) H1N1.
B) H5N1.
C) H5N3.
D) H1N9.
E) H5N3.
38. Segundo o Regulamento da Inspeção Industrial
e Sanitária de Produtos de Origem AnimalRIISPOA- é proibido o abate em comum de animais
que no ato de inspeção “ante-mortem” sejam
suspeitos das seguintes zoonoses, EXCETO:
A) Carbúnculo sintomático; coriza gangrenosa;
encefalomielites infecciosas.
B) Doença de newcastle; ruiva; enterites
septicêmicas, mormo.
C) Coriza gangrenosa; encefalomielites infecciosas;
tripanossamíases.
D) Ruiva; Tétano; Pasteureloses, Tripanossamíases; Tuberculose.
E) Babesioses; bruceloses; ruiva; salmonelose;
coriza gangrenosa.
39. Conforme dispõe o art. 540 do RIISPOA,
para_____________________,
a
prova
de
fosfatase alcalina deve ser negativa e a de
peroxidase positiva. O texto se refere à:
A) Leite esterilizado.
B) Leite pasteurizado.
C) Leite fervido.
D) Leite superaquecido.
E) Leite congelado.

40. O pescado fresco próprio para consumo deverá
apresentar
as
seguintes
características
organolépticas, EXCETO:
A) Superfície do corpo limpa, com relativo brilho
metálico.
B) Olhos transparentes, brilhantes e salientes,
ocupando completamente as órbitas.
C) Gueiras róseas ou vermelhas, úmidas e
brilhantes com odor natural, próprio e suave.
D) Carne firme, consistência elástica, de cor própria
à espécie; artículos firmes e resistentes;corpo
em curvatura natural.
E) Superfície do corpo limpa; olhos transparentes
ocupando completamente as órbitas; gueiras
róseas ou vermelhas.
41. Sobre a doença de chagas é INCORRETO
afirmar que:
A) O parasita possui um ciclo biológico complexo do
tipo heteroxênico e passa por diferentes formas
evolutivas no interior do hospedeiro.
B) A porta de entrada da infecção, denominada
“chagoma de inoculação”, compreende lesão
infiltrada e pouco dolorosa, eritematoviolácea, de
consistência
elástica, com adenomegalia
satélite.
C) O ciclo biológico do Trypanosoma cruzi, no
hospedeiro vertebrado e invertebrado, apresenta
várias formas evolutivas: tripomastigotas,
amastigotas, epimastigotas e esferomastigotas.
D) Uma vacina para combate à doença de chagas
foi desenvolvida na Fundação Oswaldo Cruz e já
está disponível para uso em áreas endêmicas.
E) O tratamento para a eliminação dos parasitas só
é eficiente quando feito no início da doença. Em
fase crônica, o tratamento é sintomático, visando
à estabilização da doença.
42.
A
Esquistossomose
Mansônica
(EM),
enfermidade
parasitária
desencadeada
pelo
Helminto Schistosoma Mansoni, permanece como
uma importante doença no contexto da saúde
pública brasileira. Quanto às medidas de profilaxia e
controle é correto afirmar que:
I. O controle da EM é eficaz quando faz parte das
ações integrais de cuidado à saúde da
população e quando o sistema de atenção
primária à saúde é bem desenvolvido e
capacitado para atender às necessidades desta
população.
II. A vacina para esquistossomose, desenvolvida e
patenteada pelo IOC/Fiocruz, é o primeiro
imunizante para a doença no mundo.
III. Programas de controle da EM devem ser
desenvolvidos considerando entre outros
fatores, a quimioterapia efetiva, em massa ou
individual e a redução da contaminação da água
ou do contato com esta.
Estão corretas as assertivas:
A) I, II e III estão corretos.
B) II e III estão errados.
C) I e III estão corretos.
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D) I e II estão corretos.
E) I e III estão errados.
43. A raiva é uma enfermidade infectocontagiosa
aguda, uma das mais graves zoonoses. Sobre a
raiva canina é correto afirmar:
I. Devido ao perigo de infecção para outros animais
e para o homem, os animais doentes de raiva
devem ser sacrificados.
II. A vacina contra a raiva canina e felina, utilizada
por órgãos públicos, é a vacina modificada do
tipo Fuenzalida & Palácios, preferencialmente,
aplicada na via subcutânea e conservada em
temperatura de 4ºc a 8ºc.
III. Na ocorrência de animais suspeitos deve-se
informar o centro de zoonoses e o proprietário
deve isolar o animal suspeito.

cinema, na internet, em artigos, entrevistas, ou
reportagens em jornais, revistas e outras
publicações leigas, ou em quaisquer outros
meios de comunicação existentes e que venham
a existir, sem autorização expressa do cliente.
II. Prestar a empresas ou seguradoras qualquer
informação técnica sobre paciente ou cliente
sem expressa autorização do responsável legal,
mesmo nos casos de ato praticado com dolo ou
má fé por uma das partes ou quando houver
risco à saúde pública, ao meio ambiente ou por
força judicial.
III. Permitir o uso do cadastro de seus clientes sem
autorização dos mesmos.
IV. Facilitar o manuseio e conhecimento dos
prontuários, relatórios e demais documentos
sujeitos ao segredo profissional;

A análise permite concluir que:
A) I, II e III estão corretos.
B) II e III estão errados.
C) I e III estão corretos.
D) I e II estão corretos.
E) I e III estão errados.

A análise permite concluir que:
A) I e II estão corretos.
B) II e III estão corretos.
C) I, II, III e IV estão corretos.
D) I, III e IV estão corretos.
E) II e IV estão corretos.

44. A peste é uma zoonose primária de roedores
silvestres que se manifesta no homem sob três
formas principais: bubônica, septicêmica e
pneumônica. Sobre o assunto, marque a opção
INCORRETA.
A) A forma pneumônica é a forma mais grave e
mais perigosa da doença, pelo seu quadro
clínico, alta contagiosidade e letalidade,
podendo provocar epidemias explosivas.
B) A peste bubônica ou ganglionar é a mais
frequente e pode se apresentar como casos
ambulatoriais
abortivos,
que
apresentam
adenopatia com ou sem supuração, até casos
graves e letais.
C) A forma septicêmica cursa com bacilos no
sangue ocasionando febre elevada, hipotensão
arterial, grande prostração. Culmina com coma e
morte no fim de dois ou três dias, se não houver
tratamento. Geralmente, a peste septicêmica
aparece na fase terminal da peste pneumônica
secundaria não tratada.
D) Fenômenos de toxemia, delírio, coma e morte,
podem ocorrer se não houver instituição do
tratamento precocemente na forma pneumônica.
E) A transmissão da peste de reservatórios
naturais para o homem pode ser resumida das
seguintes formas: roedor silvestre pulga homem
ou
roedor
silvestre pulga
roedor
comensal pulga homem.

46. Analise as seguintes afirmativas sobre o
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
I. Refere-se a um acordo de colaboração, firmado
entre entes federativos com a finalidade de
organizar e integrar as ações e serviços de
saúde na rede regionalizada e hierarquizada.
II. Tem como finalidade garantir a integralidade da
assistência aos usuários.
III. Suas normas e fluxos serão pactuados pela
Comissão Intergestores Tripartite, cabendo à
Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua
implementação.
A análise permite concluir que:
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas a afirmativa III está correta.
C) Apenas a afirmativa II está correta.
D) Todas as afirmativas estão erradas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

45. Analise as informações abaixo e responda o
item correto:
Tomando por objetivo a preservação do sigilo
profissional, o médico veterinário NÃO poderá:
I. Fazer referências a casos clínicos identificáveis,
exibir pacientes ou suas fotografias em anúncios
profissionais ou na divulgação, de assuntos
profissionais em programas de rádio, televisão,

47. Conforme previsto no Decreto Federal nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências, marque a resposta correta.
I. Mediante justificativa técnica e de acordo com o
pactuado nas Comissões Intergestores, os entes
federativos poderão criar novas portas de
entrada às ações e serviços de saúde,
considerando as características da região de
saúde.
II. Os serviços de atenção hospitalar e os
ambulatoriais especializados, entre outros de
maior complexidade e densidade tecnológica,
serão referenciados pelas portas de entrada
exclusivamente de atenção primária e de
atenção de urgência e emergência.
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III. O acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços de saúde será ordenado pela atenção
primária e deve ser fundado na avaliação da
gravidade do risco individual e coletivo e no
critério
cronológico,
observadas
as
especificidades previstas para pessoas com
proteção especial, conforme legislação vigente.
IV. A população indígena contará com regramentos
diferenciados de acesso, compatíveis com suas
especificidades e com a necessidade de
assistência integral à sua saúde, de acordo com
disposições do Ministério da Saúde.
A análise permite concluir que:
A) I, II e III estão corretas.
B) I, II, III e IV estão corretas.
C) I, III e IV estão corretas.
D) II, III e IV estão corretas.
E) II e IV estão corretas.
48. Uma das características exigidas para o bom
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é
a orientação do fluxo de usuários, na Rede de
Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes
complexidades. Acerca desse tema, assinale a
alternativa correta, quanto ao princípio do SUS que
melhor define essa premissa.
A) Integralidade.
B) Regionalização.
C) Universalidade.
D) Participação popular.
E) Hierarquização.

50. No que se refere à Relação Nacional de Ações
e Serviços de Saúde – RENASES, analise as
afirmativas abaixo.
I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão adotar relações específicas e
complementares de ações e serviços de saúde.
II. A cada três anos, o Ministério da Saúde
consolidará e publicará as atualizações da
RENASES.
III. A RENASES compreende todas as ações e
serviços que o SUS oferece ao usuário para
atendimento da integralidade da assistência à
saúde.
Conforme análise, assinale a opção correta.
A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa III está correta.
C) Somente a afirmativa II está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

49. A Portaria GM/MS nº 204/2007estabelece que o
financiamento e a transferência dos recursos
federais destinados ao custeio das ações e dos
serviços de saúde passam a ser organizados e
transferidos na forma de blocos de financiamento.
Sobre o assunto é correto afirmar que:
A) O bloco de financiamento para a Vigilância em
Saúde é constituído por dois componentes:
componente da vigilância epidemiológica e
ambiental em saúde e componente da vigilância
sanitária.
B) O bloco de financiamento para Gestão do SUS
destina-se aos recursos provenientes das
Emendas Parlamentares para construção,
reforma ou ampliação de serviços.
C) O bloco da Assistência Farmacêutica abrange
dois componentes: básico da assistência
farmacêutica;
estratégico
da
assistência
farmacêutica, ficando os medicamentos de
dispensação excepcional no bloco da Atenção
Básica.
D) O bloco de financiamento para atenção básica é
composto do PAB fixo e PAB variável e
medicamentos de dispensação excepcional.
E) O bloco de financiamento para a vigilância
epidemiológica
é
constituído
por
dois
componentes: componente da vigilância em
saúde ambiental e componente da vigilância em
saúde mental.
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