
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo 

escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma 
prova de redação e uma folha rascunho. 

2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3 O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que 
serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os únicos 
documentos válidos para a correção das questões objetivas e da 
prova de redação expostas neste caderno. 

4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o 
para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em 
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal. 

5 Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a 
elaboração de sua resposta da prova de redação, verifique 
imediatamente se o número de sequência (canto superior 
direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-
RESPOSTA. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente 
às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul 
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. 

7 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO 
DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá substituição por 
erro do candidato. 
 

8 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato 
deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, 
com campo de marcação não preenchido ou com marcação 
dupla não será considerada.  

9 A duração total das provas objetiva e de redação é de 4 horas, 
incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE 
TEXTO DEFINITIVO da prova de redação e ao preenchimento do 
CARTÃO-RESPOSTA.  

10 Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será 
concedido tempo adicional para o preenchimento.  

11 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores 
ao horário determinado para o seu término. 

12 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva. 

13 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a 
autorização do fiscal de sala. 

14 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e deixe o 
local de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 
 

 

 19/06/2016 – Data de aplicação de provas. 

 20/06/2016 - A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar da prova objetiva. 

 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo. 

 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá 
implicar a anulação da sua prova. 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo. 
 
 

Sistema de adestramento promete 
ensinar gatos a usarem vaso sanitário 

 
Um pet shop online está vendendo um produto 

que pode ser a solução para quem tem gatos e gosta da 
casa organizada ou mora em lugares pequenos: é um 
sistema de adestramento para treinar os bichanos a 
usarem o banheiro e evitarem o uso de caixa de areia. O 
veterinário e fundador do pet shop, Márcio Waldman, 
explica que o sistema consiste em aros de tamanhos 
diferentes, que são colocados no assento até que o animal 
se adapte a usar o vaso sanitário. 

"O produto é aplicado em fases e contém vários 
tamanhos de aros para serem diminuídos aos poucos até 
chegarem ao tamanho real do vaso sanitário. Para facilitar 
a adaptação, a areia é colocada neste recipiente, durante 
as fases", explica Márcio. 

No início da adaptação, recomenda o especialista, 
os donos devem retirar a tradicional caixa de areia do 
alcance do animal por algumas horas e inserir o assento no 
vaso sanitário. É importante "aumentar gradativamente o 
período sem a caixa sanitária e com o assento no banheiro 
até que o gato perceba que o local a ser utilizado é o vaso 
sanitário", afirma. 

O veterinário relata que não existe uma média de 
tempo para o animal se adaptar. "Alguns gatos se adaptam 
em poucos dias. Outros podem demorar algumas semanas 
para mudarem de hábito", explica. O profissional alerta que 
esse período de adaptação é um dos pontos negativos do 
produto. Como vantagem, ele ressalta a ausência de areia 
sanitária e da necessidade de retirar essa areia em grumos 
da caixa. 

Márcio afirma que é muito difícil que o gato caia 
dentro do vaso sanitário, já que os bichanos têm um senso 
espacial e de equilíbrio muito maior que o dos humanos. 

 
(g1.globo.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 1  
Releia este fragmento do texto: 

"[...] é um sistema de adestramento para treinar os 
bichanos a usarem o banheiro e evitarem o uso de caixa de 

areia [...]" 
 
A respeito das formas verbais destacadas acima, "usarem" 
e "evitarem", assinale a alternativa correta sobre a 
concordância verbal. 
 
(A) A forma verbal "usarem" concorda corretamente com 

"os bichanos", mas a forma "evitarem" deveria estar 
obrigatoriamente no singular. 

(B) As duas formas verbais deveriam estar no singular, 
para concordarem com "o banheiro". 

(C) As duas formas verbais concordam corretamente com 
"os bichanos". 

(D) No contexto em que aparecem as formas verbais, não 
se pode julgar se está correta ou incorreta a 
concordância, pois o sujeito delas não pode ser 
identificado. 

(E) A forma verbal "evitarem" concorda corretamente com 
"os bichanos", mas a forma "usarem" deveria estar 
obrigatoriamente no singular. 

 
 
 

QUESTÃO 2  
No segundo parágrafo do texto, está em destaque a oração 
"Para facilitar a adaptação". Com relação à sua 
classificação, assinale a alternativa que contenha uma 
afirmativa totalmente correta. 
 
(A) Trata-se de uma oração subordinada adverbial final. 
(B) Trata-se de uma oração principal. 
(C) Trata-se de uma oração subordinada adverbial final, 

reduzida de gerúndio. 
(D) Trata-se de uma oração coordenada explicativa. 
(E) Trata-se de uma oração coordenada conclusiva. 

 
 
 

QUESTÃO 3  
No terceiro parágrafo do texto, as aspas foram empregadas 
para: 
 
(A) indicarem a opinião do autor da notícia. 
(B) destacarem a fala do veterinário Márcio Waldman. 
(C) indicarem que a intenção do autor era usar ironia. 
(D) destacarem a fala de um entrevistado que não foi 

identificado ao longo da notícia. 
(E) manterem o paralelismo semântico. 
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QUESTÃO 4 

Quanto às regras de acentuação gráfica, o que podemos 
afirmar corretamente sobre as palavras "ausência" e 
"sanitária" (destacadas no penúltimo parágrafo do texto)? 
 
(A) Nenhuma das duas deveria ter recebido acento gráfico. 
(B) A acentuação de "ausência" está correta, mas a palavra 

"sanitária" não deveria ser acentuada, porque é 
proparoxítona. 

(C) A acentuação de "sanitária" está correta, mas a palavra 
"ausência" não deveria ser acentuada, porque é 
paroxítona. 

(D) A acentuação de "ausência" está correta, mas a palavra 
"sanitária" não deveria ser acentuada, porque é 
oxítona. 

(E) Ambas são acentuadas pelo mesmo motivo. 
 
 
 

QUESTÃO 5 

Releia o último parágrafo do texto e analise a palavra 
"que", em destaque. Assinale a alternativa que contenha 
uma afirmativa totalmente correta sobre ela. 
 
(A) Trata-se de uma conjunção explicativa. 
(B) Ela introduz uma oração subordinada substantiva 

subjetiva. 
(C) Trata-se de um pronome relativo. 
(D) Ela introduz uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta. 
(E) Trata-se de um pronome interrogativo. 

 
 
 

Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha a 
seguir.  
 

 
 

(jacarebanguela.com.br) 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 6 

A respeito da pontuação nos quadrinhos, pode-se afirmar 
corretamente que: 
 

(A) no primeiro quadrinho, a vírgula foi corretamente 
empregada para isolar o vocativo. 

(B) no primeiro e no segundo quadrinho, a vírgula foi 
corretamente empregada por motivos diferentes. 

(C) no terceiro quadrinho, o ponto de interrogação cria um 
problema de incoerência. 

(D) no quarto quadrinho, os pontos de exclamação criam 
um problema de incoerência. 

(E) em nenhum quadrinho, a pontuação pode ser 
considerada corretamente empregada. 
 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa que expresse corretamente a 
conjugação das formas verbais "entregou" e "pedi", 
presentes no primeiro quadrinho. 
 

(A) Entregou = 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito 
do indicativo; pedi = 2ª pessoa do singular do pretérito 
imperfeito do indicativo. 

(B) Entregou = 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito 
do indicativo; pedi = 3ª pessoa do singular do pretérito 
perfeito do indicativo. 

(C) Entregou = 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito 
do indicativo; pedi = 1ª pessoa do singular do pretérito 
imperfeito do indicativo. 

(D) Entregou = 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito 
do indicativo; pedi = 1ª pessoa do singular do pretérito 
perfeito do indicativo. 

(E) Entregou = 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito 
do indicativo; pedi = 3ª pessoa do singular do futuro 
pretérito do indicativo. 

 

QUESTÃO 8 

Releia este fragmento do texto: 
 

"[...] que eu pedi [...]" 
 

Assinale a alternativa que contenha a correta classificação 
dessa oração. 
 

(A) Oração subordinada adverbial subjetiva. 
(B) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
(C) Oração subordinada adverbial explicativa. 
(D) Oração coordenada assindética. 
(E) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

QUESTÃO 9 

Assinale a alternativa correta sobre a regência do verbo 
"comer", que aparece conjugado no segundo quadrinho. 
 

(A) No contexto em que aparece, trata-se de um verbo 
transitivo indireto. 

(B) No contexto em que aparece, trata-se da forma de 1ª 
pessoa do singular do pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo. 

(C) No contexto em que aparece, trata-se de um verbo 
transitivo direto. 

(D) No contexto em que aparece, trata-se da forma de 1ª 
pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. 

(E) No contexto em que aparece, trata-se de um verbo 
intransitivo. 
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QUESTÃO 10 

Sobre a construção do humor na tirinha, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O humor da tirinha consiste, sobretudo, no fato de que 

a professora pergunta a seu aluno a respeito do 
trabalho anteriormente solicitado. 

(B) O humor da tirinha consiste, sobretudo, no fato de 
que, num diálogo entre uma professora e seu aluno 
(que são cachorros), faz-se alusão a uma desculpa 
bastante conhecida entre alunos humanos. 

(C) O humor da tirinha consiste, sobretudo, no fato de que 
nela estão interagindo dois cachorros, o que não é 
muito comum em nenhum outro gênero textual. 

(D) O humor da tirinha consiste, sobretudo, no fato de que 
a professora fica muito irritada com seu aluno, por ele 
não ter conseguido entregar o trabalho anteriormente 
solicitado. 

(E) O humor da tirinha vinha se construindo até o terceiro 
quadrinho, mas o último quadrinho quebra a 
expectativa e fere a construção do humor. 
 
 

Para responder às questões de 11 a 15, leia o poema a 
seguir.  
 

Porquinho-da-Índia 
 
Quando eu tinha seis anos  
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele pra sala 
Pra os lugares mais bonitos, mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas... 
 
- O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada. 
 

Manuel Bandeira 

 
 

QUESTÃO 11 

Quais das palavras a seguir, retiradas do poema, são 
conjunções, no contexto em que aparecem? 
 
I. Quando. 
II. De. 
III. Porque. 
IV. Debaixo. 
V. Minha. 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) I e III, somente. 
(E) III, IV e V, somente. 

 
 
 

QUESTÃO 12 

Releia estas orações retiradas do poema: 
 
I. Levava ele pra sala, pra os lugares mais bonitos, mais 

limpinhos. 
II. Ele não gostava. 
 
Assinale a alternativa em que essas duas orações tenham 
sido corretamente conectadas por meio da conjunção 
"embora", com todas as alterações necessárias e 
obrigatórias em relação à Norma Culta escrita, mas sem se 
alterar o sentido original pretendido pelo autor do poema. 
 
(A) Ele não gostava, embora levava ele pra sala, pra os 

lugares mais bonitos, mais limpinhos. 
(B) Ele não gostava, embora o levasse para a sala, para os 

lugares mais bonitos, mais limpinhos. 
(C) Levava ele pra sala, pra os lugares mais bonitos, mais 

limpinhos, embora eu não gostasse. 
(D) Levava ele pra sala, pra os lugares mais bonitos, mais 

limpinhos, embora ele não gostava. 
(E) Embora ele levasse pra sala, pra os lugares mais 

bonitos, mais limpinhos, não gostava. 
 
 

QUESTÃO 13 

No poema, aparece a palavra "só", corretamente 
acentuada. Assinale a alternativa que contenha apenas 
palavras corretamente acentuadas pela mesma regra. 
 
(A) Cipó, quatí e dendê. 
(B) Ipê, pó e pá. 
(C) Pôs, nós e pó. 
(D) Pó, pé e arára. 
(E) Pá, pé e cipó. 

 
 

QUESTÃO 14 

Com relação à palavra "do", que aparece no trecho do 
poema "debaixo do fogão", assinale a alternativa que 
caracterize sua morfologia corretamente. 
 
(A) Trata-se da contração da preposição "de" com o artigo 

"o". 
(B) Trata-se de uma preposição pura. 
(C) Trata-se de um artigo modificado para caber no verso. 
(D) Trata-se de uma conjunção pura. 
(E) Trata-se da contração da conjunção "de" com o artigo "o". 

 
 

QUESTÃO 15 

O primeiro verso do poema é uma oração inteira. Assinale a 
alternativa que a classifique corretamente. 
 
(A) Oração subordinada adverbial causal. 
(B) Oração coordenada sindética explicativa. 
(C) Oração subordinada adverbial condicional. 
(D) Oração coordenada sindética temporal. 
(E) Oração subordinada adverbial temporal. 

 
 



 

│CRMV-TO_ AAD001_1A│Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                                       Instituto QUADRIX│CRMV-TO – Aplicação: 2016│

 

 
 

-5- 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 16 

De quantas maneiras diferentes podemos organizar 6 
medicamentos em uma prateleira? 
 
(A) 720 maneiras diferentes. 
(B) 360 maneiras diferentes. 
(C) 700 maneiras diferentes. 
(D) 300 maneiras diferentes. 
(E) 330 maneiras diferentes. 
 
 
 
 

QUESTÃO 17  
Para compor uma ração animal, um técnico dispõe de 4 
tipos de carboidratos e 6 tipos de proteínas. Desejando 
compor a ração com 5 desses itens, de quantas maneiras 
diferentes poderá compor o alimento?   
 
(A) 200 maneiras diferentes. 
(B) 250 maneiras diferentes. 
(C) 120 maneiras diferentes. 
(D) 100 maneiras diferentes. 
(E) 252 maneiras diferentes. 
 
 
 
 

QUESTÃO 18  
Quantos anagramas da palavra VETERINÁRIO podem ser 
formados, começando por V e terminando em O? 
 
(A) 69.854.400 anagramas. 
(B) 60.480 anagramas. 
(C) 181.440 anagramas. 
(D) 362.880 anagramas. 
(E) 32.931.360 anagramas. 
 
 
 
 

QUESTÃO 19  
Num zoológico de uma cidade hipotética, a área destinada 
aos leões tem 4 passagens diferentes que os levam da área 
descoberta para a área onde são colocados os alimentos. 
De quantas formas diferentes pode um leão ir até o local 
onde estão os alimentos e voltar para a área descoberta, 
sem passar pela passagem pela qual entrou?  
 
(A) 16 
(B) 12 
(C) 8 
(D) 20 
(E) 4 
 
 
 
 

QUESTÃO 20  
Numa cidade com uma população de 136.000 habitantes, a 
prefeitura fez uma campanha de castração que apresentou 
os seguintes resultados: 
 

ANIMAL 
PORCENTAGEM 

TOTAL DE 
CASTRAÇÕES 

NÚMERO DE 
CASTRAÇÕES 

Cães (Machos) 
Cães (fêmeas) 

27% 960 

Gatos (machos) 18%  

Gatos (fêmeas) 25%  

 
É correto afirmar que o número de animais machos 
castrados corresponde a: 
 
(A) 2.240  
(B) 1440 
(C) 3200 
(D) 576 
(E) 1800 
 

RASCUNHO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, 
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

 

QUESTÃO 21  
O CERT.br (Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de 
Incidentes de Segurança da Informação no Brasil) divulgou 
o balanço de 2009 com um total de 358.343 incidentes de 
segurança da informação reportados de janeiro a 
dezembro. Desses incidentes, 69,87% foram fraudes. As 
tentativas de fraudes reportadas envolviam: 

 88,25% Direitos Autorais; 

 8,79% Cavalos de Troia; 

 2,50% Páginas Falsas; 

 0,46% outras. 
 

Acessar o webmail clicando em um link ou clicar em links 
recebidos por meio de mensagens eletrônicas podem 
direcionar o usuário a páginas falsas, fazendo, nesse caso, 
com que ele seja vítima de uma fraude conhecida como:   
 
(A) Advance fee fraud. 
(B) Identity theft. 
(C) Phishing. 
(D) Hoax. 
(E) Botnet. 
 
 

 

QUESTÃO 22 

No Windows 7 Professional em português desejam-se 
copiar 238 arquivos de diversos formatos presentes em 
uma pasta para um pen drive. Considerando que esses 
arquivos juntos possuem um total de 2.473.766.512 bytes, 
pode ser usado um pen drive que tenha livre: 
 
(A) 3,0 GB. 
(B) 2,0 GB. 
(C) 5,0 MB. 
(D) 12,5 MB. 
(E) 3,0 MB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

A planilha a seguir, criada no Microsoft Excel 2010 em 
português, apresenta os valores da anuidade de pessoa 
jurídica, para o exercício de 2016, dos Conselhos Federais e 
Regionais de Medicina Veterinária.  
 

 
A B 

1 Taxas Pessoa Jurídica 2016 

2 Capital Social Anuidade 

3 Até R$ 50.000,00 R$ 645,00 

4 acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 R$ 1.295,00 

5 acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 R$ 1.945,00 

6 acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 R$ 2.585,00 

7 acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 R$ 3.230,00 

8 acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 R$ 3.880,00 

9 acima de R$ 10.000.000,00 R$ 5.175,00 

10 Total 
 

 
Fonte: http://www.crmvto.gov.br/taxas.php 

 
Caso se deseje somar todos os valores de Anuidade e 
mostrar o resultado na célula B10, deve-se digitar nessa 
célula a fórmula: 
 
(A) =CALCULA(B3..B9)  
(B) =SOMA(B3;B9) 
(C) =SOMAR(B3:B9) 
(D) =CALCULAR(∑B3:B9) 
(E) =SOMA(B3:B9) 
 
 
 

QUESTÃO 24 

Ao tentar instalar um software para Windows no 
computador do escritório onde trabalha, um funcionário 
observou que apareceu uma mensagem indicando que não 
havia espaço em disco. Como o software era de suma 
importância, o funcionário resolveu liberar espaço no disco. 
A ação considerada mais correta, nesse caso, é: 
 
(A) apagar do disco as pastas referentes a outros 

softwares. 
(B) esvaziar a lixeira do Windows. 
(C) compactar todo o conteúdo do disco. 
(D) formatar o disco no modo Otimização de Espaço. 
(E) particionar o disco e instalar o software em uma 

partição exclusiva. 
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QUESTÃO 25 

Uma rede de computadores foi estruturada da seguinte 
forma: 
 

 
 
A topologia da rede (organização da estrutura física) e o 
equipamento central, respectivamente, são: 
 
(A) anel e hub. 
(B) malha e switch. 
(C) barramento e modem. 
(D) estrela e switch. 
(E) distribuída e bridge. 

 

CONHECIMENTOS REGIONAIS 

 

QUESTÃO 26 
Com apenas 27 anos, o Tocantins é o Estado mais novo do 
Brasil e se destaca como uma das economias mais 
promissoras da região Norte. Leia as seguintes afirmativas 
acerca da indústria no Estado. 
 
I. O Tocantins possui onze distritos industriais, sendo que 

quatro são projetos do Estado, com infraestrutura 
adequada à instalação de empresas, e os demais são 
projetos dos municípios. 

 
II. Os distritos estão localizados nas seguintes cidades: 

Palmas (Capital), Colinas do Tocantins (região centro-
norte), Porto Nacional (região central), Gurupi (região 
sul), Araguaína (região norte) e Paraíso (região central).  

 
III. O Tocantins tem um dos melhores programas de 

incentivos fiscais do País. São modalidades que 
disponibilizam, entre outros benefícios, reduções 
tributárias e facilidades para instalação e manutenção 
de empresas. Entre eles está o Propespar: voltado para 
empresas com projetos de implantação, revitalização 
ou expansão de unidade industrial, agroindustrial, 
comercial atacadista e turística. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 27 

Desde sua criação, em 05 de outubro de 1988, o Tocantins 
não para de crescer no setor do agronegócio. Por onde se 
anda pelo Estado, é possível ver novas áreas se abrindo 
para a produção, lavouras em crescimento e, 
principalmente, mais produtividade. Muitos fatores têm 
contribuído para o crescimento da produção de grãos, 
como disponibilidade de água em abundância, energia, 
logística de escoamento e principalmente o uso de novas 
tecnologias no campo, indo desde o manejo do solo, 
escolha correta da semente e até a adubação. Em 1990, o 
Estado contabilizava apenas 35.140 toneladas de soja 
produzidas por ano. Na safra 2014/15, esse número saltou 
para 2,4 milhões de toneladas, ou seja, um aumento de 
6.945 %. O mesmo aconteceu com: 
 
(A) o milho e o arroz. 
(B) o milho e o feijão. 
(C) o arroz e a cevada. 
(D) o feijão e o sorgo. 
(E) a aveia e o trigo. 

 
 
 

QUESTÃO 28 

Analise as afirmativas a seguir, relacionadas aos aspectos 
naturais, físicos e geográficos do Estado do Tocantins.  
 
I. No Tocantins o clima que predomina é o tropical, o 

qual apresenta duas estações bem definidas, uma seca 
e uma chuvosa; a primeira produz temperatura com 
média anual de 26°C e a segunda, 32°C.  

 
II. A vegetação predominante no Estado é o cerrado 

(cobre 60% do território), cujas principais 
características são os grandes arbustos e as árvores 
esparsas, de galhos retorcidos e raízes profundas. O 
restante do território é constituído pela floresta de 
transição amazônica, ao centro-norte do estado. 

 
III. O Estado faz parte dos principais potenciais hídricos do 

Brasil; dessa forma o território demonstra importantes 
rios como o Araguaia, o Tocantins, do Sono, das Balsas 
e Paraná, sendo que no primeiro está localizada a 
segunda maior ilha fluvial do mundo, denominada de 
Ilha do Bananal. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
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QUESTÃO 29 

As seguintes informações dizem respeito ao Estado do 
Tocantins. 
 
I. Sua localização, no centro geográfico do país, 

possibilita fazer limites com estados do Nordeste 
(Maranhão, Pernambuco e Bahia), do Centro-Oeste 
(Goiás e Mato Grosso) e da Região Norte (Pará). 

 
II. A bandeira do Tocantins é composta por uma faixa 

azul, que representa os rios da região; uma faixa 
amarela, representando as riquezas do Estado; e um 
sol sobre uma faixa branca, que significa que o sol 
nasce para todos os cidadãos do Tocantins. 

 
III. Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Tocantins totaliza 1.383.445 
habitantes. Apresenta crescimento demográfico de 
1,8% ao ano, superior à média nacional. Isso ocorre 
devido ao intenso fluxo migratório com destino ao 
Estado. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 

 
 
 

QUESTÃO 30 

Considerando os aspectos históricos do Estado do 
Tocantins, leia as seguintes afirmativas. 
  
I. Quando o Estado do Tocantins foi criado, havia apenas 

60 municípios. A seguir, ainda por Goiás, foram criados 
mais 19 novos municípios, dois dos quais, Aliança do 
Tocantins e São Valério da Natividade, foram instalados 
a 1º de janeiro de 1989. 

 
II. O Decreto Governamental nº 791/89, de 15 de maio de 

1989, dividiu o Estado em 15 regiões administrativas, 
sendo que em cada região há uma cidade sede. 
Palmas, por ser Capital do Estado, não integra 
quaisquer das Regiões Administrativas. 

 
III. Os principais redutos indígenas no Tocantins são: 

Apinagé, Carajá, Xerente, Krahô, Javaés, Avá-
Canoeiros, Tapirapés e Guarani. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO 
SISTEMA CFMV/CRMVs 

 

QUESTÃO 31  
Considerando o disposto na Lei nº 5.517/1968, que 
estabelece normas sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
(A) O objetivo do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, além da fiscalização do exercício 
profissional, é orientar e supervisionar as atividades 
relativas à profissão de médico veterinário, 
diretamente ou através dos Conselhos Regionais. 

(B) Os Conselhos Federal e Regionais de Medicina 
Veterinária são pessoas jurídicas de direito privado, 
com autonomia administrativa e financeira. 

(C) Para exercício de sua profissão o médico veterinário 
deve providenciar a inscrição no respectivo Conselho 
Regional, bem como pagamento de anuidade. 

(D) Os Conselhos Federal e Regionais de Medicina 
Veterinária podem funcionar como órgão de consulta 
do governo em todos os assuntos relativos à profissão 
de médico veterinário. 

(E) A direção dos hospitais para animais, nos termos da lei 
mencionada no enunciado, é de competência privativa 
do médico veterinário. 

 
 
 

QUESTÃO 32  
Com relação às atribuições do Conselho Federal de 
Medicina veterinária, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Compete ao Conselho Federal dirimir as dúvidas 

suscitadas pelos Conselhos Regionais. 
(B) Compete ao Conselho Federal julgar em última 

instância os recursos das deliberações dos Conselhos 
Regionais. 

(C) Compete ao Conselho Federal elaborar seu regimento 
interno e os regimentos dos Conselhos Regionais. 

(D) Compete ao Conselho Federal deliberar sobre as 
questões oriundas do exercício das atividades 
relacionadas às de médico veterinário.  

(E) Compete ao Conselho Federal realizar reuniões de 
conselheiros federais e regionais, para fixar diretrizes 
sobre assuntos da profissão. 
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QUESTÃO 33  
Com relação à Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a 
cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá 
outras providências, assinale a alternativa incorreta.  
 
(A) A Dívida Ativa da Fazenda Pública abrange apenas 

atualização monetária; não há incidência de juros e 
multa de mora em razão de vedação constitucional. 

(B) A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção 
absoluta de certeza e liquidez, que não poderá ser 
ilidida por nenhum tipo de prova. 

(C) A lei mencionada no enunciado não prevê incidência 
de juros sobre a dívida ativa da Fazenda Pública por 
observância ao princípio constitucional do não 
confisco. 

(D) A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção 
relativa de certeza e liquidez, que pode ser ilidida por 
prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro. 

(E) De acordo com a lei mencionada no enunciado, a 
Dívida Ativa da União será apurada e inscrita no 
Tribunal de Contas da União. 
 
 
 

QUESTÃO 34  
A Lei nº 6.830/1980 prevê procedimento executivo judicial 
para cobrança de Dívida Ativa da Fazenda Pública. Nos 
termos do aludido diploma legal, por ocasião da 
propositura da ação, o executado será citado para, no prazo 
de ___________, pagar a dívida com os encargos previstos 
da Certidão de Dívida, ou garantir a execução.  
 

A lacuna é corretamente preenchida por: 
 
(A) 15 dias. 
(B) 10 dias. 
(C) 8 dias. 
(D) 5 dias. 
(E) 48 horas. 
 
 
 

QUESTÃO 35  
[...] modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para a venda de bens móveis inservíveis para a 
Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, [...], a quem oferecer o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliação. 

(Lei nº 8.666/1993) 

 
Considerando o disposto na Lei nº 8.666/1993, assinale a 
alternativa que indica a modalidade de licitação 
mencionada no texto. 
  
(A) Concorrência. 
(B) Tomada de preços. 
(C) Convite. 
(D) Concurso. 
(E) Leilão. 
 
 

QUESTÃO 36  
A lei determina observância ao princípio da obrigatoriedade 
da licitação para a contratação de serviços na 
Administração Pública, mas não deixa de ressalvar algumas 
hipóteses que, por sua particularidade, não se 
compatibilizariam com o processo licitatório. Com relação 
ao tema, considerando o disposto na Lei nº 8.666/1993, 
assinale a alternativa que indica hipótese em que a licitação 
será inexigível. 
 
(A) Contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. 

(B) Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 
históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou 
entidade. 

(C) Aquisição de bens e contratação de serviços para 
atender aos contingentes militares das Forças 
Singulares brasileiras empregadas em operações de 
paz no exterior. 

(D) Contratação de fornecimento ou suprimento de 
energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado. 

(E) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
 
 
 

QUESTÃO 37  
Analise as afirmativas a seguir, relacionadas às Comissões 
de Tomadas de Contas, mencionadas na Resolução nº 
591/1992 do Conselho Federal de Medicina Veterinária.  
 
I. A Comissão de Tomada de Contas destina-se, 

preponderantemente, a emitir relatório e voto ao 
Plenário do Conselho Regional sobre prestação de 
contas anual. 

 
II. Cada Conselho Regional contará, necessariamente, com 

uma Comissão de Tomada de Contas, eleita pela maioria 
dos membros efetivos dos respectivos Plenários. 
 

III. A Comissão de Tomada de Contas será composta de 5 
membros: um Presidente, dois membros titulares e dois 
suplentes. Na falta ou impedimento de um dos titulares, 
o Presidente do respectivo Conselho Regional 
convocará um dos suplentes. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) todas.  
(E) nenhuma. 
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QUESTÃO 38  
Com relação ao funcionamento do Plenário dos Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária, estabelecido pelo 
Regimento Interno Padrão (Resolução nº 591/1992 do 
CFMV), assinale a alternativa incorreta.  
 
(A) O Plenário deve se reunir em Sessões Ordinárias 

mensais, mediante calendário anual, ratificando, em 
cada Sessão, a data da seguinte. 

(B) Além das Sessões Ordinárias, o regimento prevê a 
possibilidade de Sessões Extraordinárias, sempre que 
convocadas pelo Presidente ou por 2/3 dos membros 
efetivos do Plenário. 

(C) O quórum mínimo para a realização das Sessões 
Ordinárias ou Extraordinárias é de 2 membros da 
Diretoria Executiva e 4 conselheiros. 

(D) Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente submeterá ao 
Plenário a matéria em pauta, concedendo a palavra, 
inicialmente, ao Relator, para que este profira seu 
parecer. 

(E) Em todos os casos, as decisões do Conselho serão 
tomadas por maioria qualificada de 2/3 dos membros 
presentes à reunião. 

 
 
 

QUESTÃO 39  
A Resolução nº 672/2000 do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária prevê procedimento para análise de eventual 
Auto de Infração expedido por Fiscal do Conselho Regional. 
De acordo com o aludido ato normativo, expedido Auto de 
Infração, será aberto o respectivo processo administrativo. 
Relativamente ao tema, considerando as regras 
estabelecidas pela Resolução, assinale a alternativa 
incorreta.   
 
(A) Tendo sido lavrado o Auto de Infração, o autuado terá 

prazo para apresentar defesa administrativa ou 
regularizar sua situação. 

(B) Se por ocasião da expedição do Auto de Infração o 
autuado não apresentar defesa, nem regularizar sua 
situação perante o Conselho Regional, será lavrado o 
Auto de Multa, cuja data de vencimento será de 15 
dias após sua emissão. 

(C) Vencido o prazo para pagamento do Alto de Multa 
lavrado no procedimento mencionado no enunciado e 
não havendo quitação, o débito será inscrito em dívida 
ativa e ajuizada a execução fiscal. 

(D) Se por ocasião da expedição de Auto de Infração o 
autuado apresentar defesa, o Conselho Regional 
deliberará sobre a tese defensiva e notificará o 
autuado da decisão; mantido o Auto de Infração, 
encaminhará pelo correio o Auto de Multa e o boleto 
para recolhimento. 

(E) Acolhida a defesa ou recurso e julgado improcedente o 
Auto de Infração, não será lavrado Auto de Multa, 
devendo o Processo Administrativo ser arquivado. 

 
 
 
 

QUESTÃO 40  
Nos termos da Resolução nº 672/2000 do CFMV, das 
decisões dos Conselhos Regionais sobre Auto de Infração, 
caberá recurso ao Conselho Federal de Medicina 
Veterinária no prazo de: 
 

(A) 30 dias. 
(B) 20 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 10 dias. 
(E) 5 dias. 
 
 
 

QUESTÃO 41 
Para exercício de sua profissão, o Médico Veterinário deve 
se inscrever no respectivo Conselho Regional, obrigando-se 
ao pagamento de anuidade. Não obstante as disposições da 
Lei nº 5.517/1968 a respeito desse pagamento, o Conselho 
Federal editou Resolução (nº 867/2007) com diretrizes mais 
específicas. Com relação ao tema, considerando o disposto 
pelo aludido ato normativo, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. Se o pagamento da anuidade prevista na Lei nº 5.517 

de 1968 for efetuado até o dia 31 de janeiro observará 
desconto de 10%. 
 

II. Por ocasião da inscrição de pessoa física ou do registro 
da pessoa jurídica, será cobrado o valor relativo aos 
duodécimos correspondentes aos meses restantes do 
exercício, incluindo o mês de requerimento. 
 

III. Os Conselhos Regionais deverão elaborar e encaminhar 
ao Conselho Federal, anualmente, relação de pessoas 
físicas e jurídicas inadimplentes e de inscritas em dívida 
ativa perante a Autarquia. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 
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QUESTÃO 42 

Nos termos da Resolução nº 867/1993 do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária, os débitos de qualquer natureza 
para com os Conselhos Regionais, inscritos ou não em 
dívida ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, 
poderão ser objeto de parcelamento. Relativamente ao 
tema, assinale a alternativa incorreta. 
  
(A) Compete a cada Conselho Regional, caso a caso, definir 

o número de parcelas, respeitado o limite mínimo de 
R$ 50,00, acrescido do valor da taxa de cobrança do 
boleto bancário. 

(B) O pedido de parcelamento constitui confissão 
irretratável de dívida, mas a exatidão do valor dele 
constante poderá ser objeto de verificação. 

(C) O parcelamento de débitos poderá ser efetuado 
eletronicamente pelo sítio oficial de cada Conselho 
Regional. 

(D) Observando o inadimplemento de 2 (duas) prestações, 
o Conselho Regional suspenderá o parcelamento por 
até 60 dias e notificará o devedor para regularização e 
reparcelamento da dívida. 

(E) No caso de parcelamento de débito ajuizado, o 
devedor pagará as custas, os emolumentos e os 
honorários advocatícios, o que importará na suspensão 
da execução fiscal. 
 
 
 

QUESTÃO 43 

O Código de Processo Ético (Resolução nº 875/2007) 
estabeleceu normas para apuração de infração ético-
disciplinar no âmbito dos Conselhos Federal e Regionais de 
Medicina Veterinária. Considerando o disposto pelo aludido 
ato normativo, assinale a alternativa incorreta.  
 
(A) O Conselho Regional em que o profissional possuir 

inscrição ao tempo do fato punível é o competente 
para julgamento dos processos disciplinares e 
aplicação das penalidades. 

(B) Os processos ético-disciplinares, atendendo ao 
princípio constitucional da publicidade, serão 
instaurados, instruídos e julgados sem observar 
procedimento sigiloso. 

(C) Compete ao Conselho Federal julgar em segunda e 
última instância os recursos interpostos contra 
decisões proferidas em processos ético-disciplinares 
pelos Conselhos Regionais.  

(D) A amizade ou inimizade e o parentesco com quaisquer 
partes são motivos para que o Conselheiro julgue-se 
impedido ou suspeito de participar do procedimento. 

(E) O processo ético-disciplinar pode ser instaurado de 
ofício, por deliberação do Conselho Regional, ao 
conhecer ato que considere passível de configurar, em 
tese, infração a princípio ou norma ético-disciplinar. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 

De acordo com o Código de Processo Ético (Resolução                
nº 875/2007 do CFMV), a punibilidade por falta sujeita a 
processo ético-disciplinar prescreve em: 
 
(A) 5 anos. 
(B) 8 anos. 
(C) 10 anos. 
(D) 15 anos. 
(E) 20 anos. 

 
 
 

QUESTÃO 45 

Sabendo que a pessoa jurídica, para exercício de atividade 
pertinente à Medicina Veterinária, deve contar com 
profissional Responsável Técnico, analise as afirmativas a 
seguir. 
 
I. A responsabilidade técnica por pessoa jurídica que 

exerça atividade peculiar à Medicina Veterinária ou à 
Zootecnia deverá recair em profissional inscrito e 
habilitado perante o Conselho Regional com jurisdição 
sobre a área onde os serviços forem executados. 
 

II. O profissional que deixar de ser o responsável técnico 
por pessoa jurídica que exerça atividade vinculada à 
profissão é obrigado a comunicar essa ocorrência ao 
Conselho Federal ou ao respectivo Conselho Regional 
dentro do prazo de 30 dias. 
 

III. Para homologar a anotação de responsabilidade 
técnica, a pessoa jurídica e o médico veterinário não 
poderão possuir débitos junto ao Conselho Regional de 
Medicina Veterinária. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e III, somente.  
(D) todas.   
(E) nenhuma. 
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QUESTÃO 46  
[...] Os médicos veterinários em serviço ativo no Exército, 
como integrantes do Serviço de Veterinária do Exército, 
inscrever-se-ão nos Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária, de acordo com a Lei nº 5.517, de 23 de outubro 
de 1968, e respectivo regulamento, mediante prova que 
ateste essa condição, fornecida pelo órgão competente do 
Ministério do Exército. 
 

(Lei nº 6.885/1980, artigo 1º) 

 
Sobre a inscrição do médico veterinário militar, 
regulamentada pela Resolução nº 1.041/2013, assinale a 
alternativa incorreta.  
 
(A) O médico veterinário em serviço ativo no Exército, 

como integrante do serviço de Veterinária do Exército, 
terá ressaltada em sua cédula de identidade 
profissional a condição de militar. 

(B) Quando mandado servir em área situada na jurisdição 
de outro Conselho Regional, o médico veterinário 
militar deverá requerer sua transferência ou inscrição 
secundária ao Conselho Regional de destino. 

(C) O médico veterinário mencionado no enunciado, no 
exercício de atividade profissional não decorrente de 
sua condição de militar, fica sob a jurisdição do 
Conselho Regional em que estiver inscrito, para todos 
os efeitos legais. 

(D) O médico veterinário mencionado no enunciado, ainda 
que exerça atividade profissional apenas na condição 
de militar, não fica isento do pagamento de anuidade, 
tampouco das taxas e emolumentos dos Conselhos 
Regionais. 

(E) Eventual ação disciplinar aplicada pelo Conselho 
Regional deverá ser comunicada à autoridade Militar a 
que estiver subordinado o médico veterinário. 

 
 
 

QUESTÃO 47 

Sabendo que a Lei nº 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 
estabelece normas específicas a respeito da forma, do tempo 
e dos atos processuais, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Os atos do processo administrativo não dependem de 

forma determinada, senão quando a lei expressamente 
a exigir. 

(B) Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, 
em vernáculo, com data e local de sua realização e 
assinatura da autoridade responsável. 

(C) Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, 
no horário normal de funcionamento da repartição na 
qual tramitar o processo. 

(D) Em homenagem ao princípio da instrumentalidade das 
formas, a lei mencionada no enunciado dispensa a 
numeração sequencial das páginas do processo. 

(E) Os atos do processo devem realizar-se 
preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o 
interessado se outro for o local da realização.  

 
 

QUESTÃO 48 

Assinale, entre as alternativas, aquela que não indica 
nenhuma das penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos 
de Medicina Veterinária. 
 

(A) Advertência confidencial. 
(B) Curso de ajustamento de conduta. 
(C) Suspensão do exercício profissional. 
(D) Censura pública. 
(E) Cassação do exercício profissional.  
 

QUESTÃO 49 

Analise as afirmativas a seguir, relacionadas à Resolução              
nº 1005/2012 do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária. 
 

I. A resolução mencionada autoriza as entidades 
integrantes do sistema CFMV/CRMVs a realizar acordo 
em processos judiciais em andamento, movidos para 
recebimento de débitos referentes a anuidades e 
demais débitos de pessoas físicas ou jurídicas.  

II. De acordo com a aludida resolução, o acordo 
entabulado no processo judicial será feito mediante 
assinatura do Termo de Confissão Irretratável e 
Reconhecido do Valor da Dívida. 

III. A resolução supracitada autoriza acordo para 
pagamento parcelado da dívida, consignando que 
neste caso serão inseridas suas condições no sistema 
gerenciador do parcelamento eletrônico, que gerará os 
boletos com vencimento nas datas definidas pelas 
partes. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I e III, somente 
(D) nenhuma. 
(E) todas. 

 

QUESTÃO 50 

Considerando que o médico veterinário é obrigado a 
exercer o direito de voto perante o Conselho Regional de 
Medicina Veterinária em que possui inscrição principal, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O não comparecimento às eleições ou o não 
encaminhamento do voto por correspondência 
acarretará a incidência de multa equivalente a 10% 
sobre o valor da anuidade. 

(B) O não comparecimento às eleições acarretará, além da 
incidência de multa equivalente a 2% sobre o valor da 
anuidade, aplicação da pena de censura confidencial. 

(C) O médico veterinário deve protocolar justificativa por 
ausência ao pleito eleitoral até o décimo dia útil 
seguinte à data de realização do 1º ou do 2º turno, 
conforme o caso. 

(D) Emergência médica afetando apenas o cônjuge do 
médico veterinário não justifica a ausência ao pleito 
eleitoral. 

(E) O não comparecimento às eleições não acarretará 
incidência de multa, mas ensejará instauração de 
processo administrativo para aplicação de censura.  
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PROVA DE REDAÇÃO 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1 Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de sua redação, verifique imediatamente se o número de 
sequência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-RESPOSTA. 

2 A prova de redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul; não serão 
permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas. 

3 A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local, que não 
o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Portanto, a detecção de qualquer 
marca identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação da prova. 

4 A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova. A folha rascunho no caderno de 
provas é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade. 

5 O texto deverá ter extensão mínima de 12 linhas e máxima de 30 linhas.  
6 Receberá nota 0 (zero) na prova de redação os casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver texto com quantidade 

inferior a 12 linhas, de não haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de identificação em local indevido, se o texto for 
escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no item 2, ou apresentar letra ilegível. 

 
 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Leia os textos a seguir e, com base na leitura, elabore um texto dissertativo-argumentativo em prosa a respeito da proposta que 
os segue.  Não copie trechos dos textos citados. Lembre-se, também, de organizar adequadamente seu texto em parágrafos, 
não em tópicos.  
 
Texto 1 
 
O fundamento jurídico para a proteção dos animais, no Brasil, está no artigo 225 da Constituição Federal, que incumbe o Poder 
Público de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade”. Apoiada na Constituição, a Lei nº 9.605, de 1998, 
conhecida como Lei de Crimes Ambientais, criminaliza a conduta de quem “praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. Contudo, perguntas inevitáveis surgem: como o Brasil 
ainda compactua, em meio à vigência de leis ambientais avançadas, com tantas situações de crueldade com os animais, por 
vezes aceitas e legitimadas pelo próprio Estado? Rinhas, farra do boi, carrocinha, rodeios, vaquejadas, circos, veículos de tração, 
gaiolas, vivissecção (operações feitas em animais vivos para fins de ensino e pesquisa), abate etc. – por que se mostra tão difícil 
coibir a ação de pessoas que agridem, exploram e matam os animais? 

 
(Adaptado de Fernando Laerte Levai, Promotoria de Defesa Animal. www.sentiens.net) 

 
Texto 2 

 
Como são feitos os testes de laboratório em animais? 

 
 Animais servem de cobaias para testes de medicamentos, vacinas, cosméticos e até produtos de limpeza que podem 
ser feitos de diversas maneiras. Porquinhos-da-índia, camundongos, coelhos e macacos são os animais mais utilizados pelos 
cientistas, mas, em alguns casos, também se recorre a cães, porcos e até baratas. Os bichos que participam das experiências são 
criados em viveiros chamados biotérios e geralmente são sacrificados após o estudo. Os defensores dos direitos dos animais 
repudiam esses testes, afirmando que são cruéis e inúteis, mas os cientistas argumentam que, sem eles, os avanços da medicina 
seriam fortemente prejudicados. 
 Quais são os prós e os contras dos testes em animais? 
 CIENTISTAS: Sem os testes, as prateleiras das farmácias estariam vazias. Não haveria como criar novos remédios sem 
experimentá-los antes em bichos de laboratório. Os cientistas ressaltam também que seguem rígidos protocolos e códigos de 
ética que garantem o bem-estar e impedem o sofrimento dos animais. 
 DEFENSORES: A União Europeia aprovou, neste ano, novas regras que restringem o uso de animais em testes 
científicos. A medida é resultado de protestos de organizações que são contra tais experimentos. Os ativistas afirmam que os 
estudos são ineficazes e que drogas perigosas, como a talidomida, foram parar no mercado mesmo depois de testadas. A 
talidomida foi lançada, nos anos 50, como um sedativo. Mas, quando ingerida por mulheres grávidas, a droga causava má 
formação e ausência de membros no feto. 

 
(Adaptado de mundoestranho.abril.com.br) 

TEMA DE REDAÇÃO 
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Texto 3 
 

 
 

(Fonte: www.chongas.com.br) 

 

Proposta: 
 

Os testes científicos feitos com animais ajudam as pesquisas e são inevitáveis ou atrasam o progresso e são inúteis? 
 
Seu texto deve relacionar o que foi apresentado nesta coletânea e ampliar as questões aqui levantadas, por meio de seus 
conhecimentos sobre o assunto. 
 
Atenção: não se esqueça de que seu texto deve ser claro e coeso. Além disso, não se esqueça de dar um título a ele. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 
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