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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

                 

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam  gerar 
dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza,  solicite ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2   Este caderno contém 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma  é 
correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3    O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique 
se  seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova. 

4  Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. Dupla marcação resulta em anulação da questão.

 
5    Esta prova terá a duração de quatro horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição para o 

cartão-resposta.

6   Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu início e 
mediante autorização do aplicador de prova, sendo terminantemente vedado ao candidato sair com quaisquer anotações. 
Somente será  permitido levar o caderno de questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse 
instante. 

7   Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material 
utilizado. Os candidatos  terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar  suas respectivas assinaturas.

8    Ao terminar sua  prova,  entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07. 

Texto 1
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– Isto é o diabo! Não poder adornar o estilo, de quando
em quando...
– Podes; podes empregar umas quantas figuras expressi-
vas, a hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa,
o tonel das Danaides, as asas de Ícaro, e outras, que ro-
mânticos,  clássicos  e  realistas  empregam sem afrontar,
quando precisam delas.  Sentenças  latinas,  ditos  históri-
cos, versos célebres, brocardos jurídicos, máximas, é de
bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobre-
mesa, de felicitação ou de agradecimento.  Caveant con-
sules é um excelente fecho de artigo político; o mesmo di-
rei do Si vis pacem para bellum. Alguns costumam renovar
o sabor de uma citação intercalando-a numa frase nova,
original e bela, mas não te aconselho esse artifício: seria
desnaturalizar-lhe as graças vetustas. Melhor do que tudo
isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as
frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas con-
sagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e
pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os
outros a um esforço inútil. Não as relaciono agora, mas fá-
lo-ei por escrito. De resto, o mesmo ofício te irá ensinando
os  elementos  dessa  arte  difícil  de  pensar  o  pensado.
Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hi-
pótese.  Faz-se  uma  lei,  executa-se,  não  produz  efeito,
subsiste o mal. Eis aí uma questão que pode aguçar as
curiosidades vadias, dar ensejo a um inquérito pedantes-
co, a uma coleta fastidiosa de documentos e observações,
análise das causas prováveis, causas certas, causas pos-
síveis, um estudo infinito das aptidões do sujeito reforma-
do, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das
circunstâncias da aplicação; matéria, enfim, para todo um
andaime de palavras, conceitos, e desvarios. Tu poupas
aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel, tu dizes
simplesmente: Antes das leis, reformemos os costumes! –
E esta frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pe-
cúlio comum, resolve mais depressa o problema, entra pe-
los espíritos como um jorro súbito de sol.

ASSIS, Machado de. Obra Completa. V. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 4.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mecanismo de produção de sentido, caracterizador do
discurso, no texto, é a 

(A) citação, exemplificada pelas expressões latina e fran-
cesa. 

(B) comparação, construída no confronto entre o locutor
e seus interlocutores.

(C) ironia, percebida na adjetivação de desprezo pela eli-
te intelectual da época.

(D) ambiguidade, produzida pela relação entre os senti-
dos denotativo e conotativo.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão “discursos de sobremesa”, em “os discursos
de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento”, no con-
texto do enunciado nas linhas 9 e 10, tem o sentido de dis-
cursos

(A) inúteis.

(B) adocicados.

(C) melancólicos.

(D) entendíveis. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As sequências textuais criam no texto uma tonalidade dis-
cursiva que o torna

(A) uma denúncia, suavizada pelo diálogo.

(B) uma reclamação, ancorada na descrição. 

(C) um protesto, disfarçado pela argumentação.

(D) um aconselhamento, reforçado pela injunção.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão “essas fórmulas”, em “Essas fórmulas têm a
vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil”,
nas linhas 19 e 20,

(A) retoma a sentença “as fórmulas consagradas pelos
anos”, que sintetiza o conjunto citado. 

(B) reúne  as  locuções  convencionais  e  as  expressões
cristalizadas, subtraindo as fórmulas. 

(C) toma ao mesmo tempo o todo pelas partes e as par-
tes pelo todo, sendo portanto ambígua. 

(D) refere-se a algumas “locuções convencionais”, acres-
cidas de todas as fórmulas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sentença “Antes das leis, reformemos os costumes!”, no
contexto dado na linha 34, é uma estratégia para

(A) impressionar  a  plateia  com frase de efeito  e  obter
atenção. 

(B) acalmar os ânimos populares para que tudo continue
como está.

(C) chamar a atenção das pessoas para a necessidade
de mudanças. 

(D) convencer a população de que as leis são boas e os
costumes são ruins. 

Língua Portuguesa
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do enunciado “De resto, o mesmo ofício te irá ensinando os
elementos dessa arte difícil de pensar o pensado”, nas linhas
21 e 22, infere-se que a dificuldade do ofício de Medalhão é 

(A) abrir picadas nas matas virgens. 

(B) perceber o cotidiano vivido sem surpresa.

(C) aprender com a própria vida como pisar o chão pi -
sado.

(D) viver a juventude com responsabilidade para enfren-
tar o desconhecido. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão “de quando em quando...”, no enunciado “Isto
é  o  diabo!  Não  poder  adornar  o  estilo,  de  quando  em
quando...”, nas linhas 1 e 2 do texto, tem a função de 

(A) operador argumentativo de intencionalidade.

(B) introdutor de uma oração subordinada adverbial.

(C) marcador adverbial de um intervalo temporal indefinido.

(D) articulador das ideias entrelaçadas no texto.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 8 a 10.

Texto 2

Disponível em: <https://www.galvaobertazzi.com/vidabesta>. Acesso em: 17 abr. 2019.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto está organizado de forma

(A) argumentativo-injuntiva.

(B) narrativo-argumentativa.

(C) injuntivo-dialogal.

(D) dialogal-descritiva.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O emprego do advérbio “só”, em “Só o Renato manteve a cabeça fresca”, no terceiro quadrinho, 

(A) destaca um elemento dentre vários elementos de um conjunto.

(B) denuncia o comportamento excludente da equipe da repartição.

(C) mostra a dificuldade de integração de um dos funcionários.

(D) indica o isolamento de uma pessoa na empresa. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A locução “por isso”, em “Por isso foi despedido”, tem a função de introduzir a

(A) localização das ações expostas na situação comunicativa dada.

(B) finalidade do conjunto de ações expostas nos quadrinhos precedentes.

(C) veracidade das afirmações apresentadas nos quadrinhos antecedentes.

(D) conclusão da situação comunicativa com o efeito das ações apresentadas.

Língua Portuguesa
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as informações do texto a seguir.

O município brasileiro XYZ produziu 16.300 toneladas de milho na safra 1976/1977. A produtividade brasileira dessa cultura cresceu de
1.630 kg por hectare, na safra 1976/1977, para 5.400 kg por hectare, na safra 2016/2017. 

Disponível em: <http://www.farmnews.com.br/mercado/produtividade-do-milho>. Acesso em:17 abr. 2019. (Adaptado).

Considerando que a produtividade do município XYZ, citado no texto, seguiu o padrão de crescimento nacional, quantas
toneladas ele produziu na safra 2016/2017, na mesma área da safra 1976/1977?

(A)   5.400

(B) 10.900

(C) 16.300

(D) 54.000

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra o número de contratos do Fies no Brasil, em mil unidades, no período de 2010 a 2018.

Disponível em: <https://capitalizo.com.br>. Acesso em: 29 abr. 2019. (Adaptado).

De acordo com os dados apresentados, o período que apresentou a maior taxa de crescimento foi em

(A) 2010/2011

(B) 2011/2012

(C) 2013/2014

(D) 2014/2015 

Matemática
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma família, as idades do filho, do pai e do avô formam, nesta ordem, uma progressão geométrica. Sabe-se ainda
que o produto das três idades é igual a 64.000 e que a soma das idades do pai e do avô é 120. Nessas condições, qual
é a idade do pai? 

(A) 30

(B) 40

(C) 50

(D) 60 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um grupo de 100 pessoas resolveu alugar uma chácara, por um final de semana, no valor total de R$ 1.200,00, quantia
que seria dividida igualmente entre todos. Na véspera, algumas pessoas desistiram e, por causa disso, cada participante
do passeio teve que pagar R$ 8,00 a mais. Nessas condições, o número de pessoas que foi para a chácara foi igual a 

(A) 40

(B) 50

(C) 60

(D) 80 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma pessoa comprou, em uma loja atacadista, uma certa quantidade de calças por R$ 1.280,00, pagando o mesmo valor
por cada peça. Se ela tivesse levado oito calças a mais, teria obtido um desconto de R$ 8,00 no preço individual de cada
peça e teria pago os mesmos R$ 1.280,00. Qual foi a quantidade de calças que essa pessoa comprou?

(A) 32

(B) 36

(C) 40

(D) 44 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Matemática
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Lei Orgânica do município de Goianira, no que
se refere aos vereadores, estes

(A) poderão ser eleitos com 21 anos de idade.

(B) deverão optar pela remuneração da vereança quando
ocuparem outro cargo público.

(C) terão a remuneração isenta de imposto de renda.

(D) poderão ser  remunerados para o cargo de vereador
com subsídio superior à do cargo de prefeito. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Goianira, a
iniciativa popular é

(A) suscetível  para matéria  de iniciativa  exclusiva,  nos
casos assim definidos por esta lei, desde que o pro-
jeto de lei seja subscrito por, no mínimo, 5% do elei-
torado.

(B) insuscetível para projeto de emenda à Lei Orgânica.

(C) insuscetível  para projetos de lei  que versem sobre
matéria tributária.

(D) suscetível para projetos de lei em geral, desde que
estes sejam subscritos por, no mínimo, 5% do eleito-
rado. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabendo que a estimativa populacional do município de 
Goianira é de 43.260 habitantes (IBGE/2018) e cumprindo 
o Artigo 29, inciso IV da Constituição Federal e o Artigo 6º 
da Lei Orgânica Municipal, o município de Goianira tem 
atualmente

(A) nove vereadores.

(B) dez vereadores.

(C) onze vereadores.

(D) doze vereadores.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme Decreto Municipal n. 237 de 2013, será adotado
o Sistema de Registro de Preços (SRP), quando

(A) forem desnecessárias as contratações frequentes.

(B) for possível definir previamente o quantitativo de pro-
dutos a serem adquiridos.

(C) for conveniente para entrega dos produtos de forma
parcelada.

(D) for feita aquisição de bens imóveis de valor superior a
dois milhões e quinhentos mil reais.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Plano  Diretor  do Município  de  Goianira  rege-se  pelo
princípio

(A) do direito universal à moradia digna.

(B) da valorização do patrimônio cultural do município. 

(C) da promoção de políticas públicas de legalização das
áreas de proteção ambiental.

(D) da implementação  de políticas de  reformulação de
gerenciamento e fiscalização ambiental.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Legislação Municipal
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as inúmeras políticas ambientais que devem ser
executadas pelas secretarias municipais de meio ambien-
te, visando preservar os recursos hídricos de um municí-
pio, destaca-se, como principal, a política de

(A) recuperação e preservação de nascentes.

(B) promoção do turismo ecológico.

(C) revitalização de praças e jardins.

(D) cultivo de hortas comunitárias.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando uma pessoa, para exercer seu papel de cidadão,
preocupada com a preservação do meio ambiente, reflete
e reavalia seus hábitos de consumo, de descarte de mate-
riais no ambiente e os impactos que suas ações provocam
sobre ela mesma, sobre a economia, sobre as relações
sociais e sobre a natureza adotando postura consciente,
ela está exercendo o dever de

(A) reusar.

(B) reduzir.

(C) reciclar.

(D) repensar.

Leia o texto a seguir para responder às questões 23 e 24.

Um estudo da ONU revela que a população global atual é
de 7,6 bilhões de habitantes e deve subir para 8,6 bilhões
até 2030. O relatório desse estudo revela que: a popula-
ção aumenta em 83 milhões de pessoas por ano; a popu-
lação da Índia deve superar a da China em sete anos; o
Brasil está entre os 10 países que registraram menor ferti-
lidade.

Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-
mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes>.  Acesso  em:  21  maio  2019.
(Adaptado).

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o vertiginoso aumento da população mundial, apre-
sentado  no  texto,  cresce  também,  vertiginosamente,  o
consumo de materiais que não são biodegradáveis. Mui-
tos destes são descartados na natureza sem nenhum cri-
tério e, embora o tempo de decomposição para cada ma-
terial possa variar de acordo com a situação do ambiente
onde ele  se encontra, muitos materiais  podem demorar
até séculos para serem degradados, como por exemplo:

(A) pontas de cigarro. 

(B) gomas de mascar.

(C) garrafas de plástico.

(D) lenços de papel. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A informação sobre o Brasil, contida no texto, associada
ao aumento da expectativa de vida da população, tende à
necessidade de que o poder público brasileiro desenvolva,
em curto e médio prazo, políticas públicas que favoreçam
as populações

(A) idosas, especialmente as que se encontram em situ-
ações de vulnerabilidade.

(B) adultas, especialmente as que são economicamente
ativas.

(C) juvenis,  especialmente  as  que  procuram  ingressar
em curso profissionalizante.

(D) infantis, especialmente as que esperam por adoção.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No mundo globalizado, um tipo de migração internacional
em evidência é a chamada “fuga de cérebros”. Esse tipo
de migração consiste em deslocamentos de

(A) estudantes universitários para realizar pesquisas em
centros de excelência.

(B) jovens de classe média para adquirir cultura tradicio-
nal em nações avançadas. 

(C) profissionais especializados para aplicar seus conhe-
cimentos em outros países.

(D) pessoas desempregadas para exercer trabalho infor-
mal em regiões desenvolvidas.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Em discurso emocionado no Parlamento da Nova Zelân-
dia, a primeira-ministra do país, Jacinda Ardern, anunciou
que nunca dirá o nome do atirador que matou 50 pessoas
na cidade de Christchurch. "Ele buscou muitas coisas em
seu ato de terror, entre delas a notoriedade  ̶   é por isso
que você nunca me ouvirá mencionar seu nome", disse. 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-476280
43>. Acesso em: 18 jun. 2019. (Adaptado)

Qual problema da atualidade ocasionou o atentado referi-
do no texto?

(A) O fim das hegemonias culturais.

(B) O aumento da intolerância religiosa. 

(C) A banalização de ideologias políticas.

(D) A supressão das fronteiras tradicionais.

Conhecimentos Gerais
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a charge a seguir.

Disponível em: <http://marlivieira.blogspot.com/2017/11/charges-migracao.html>.
Acesso em: 18 jun. 2019.

Qual tema polêmico da atualidade na União Europeia é
abordado na charge?

(A) O desejo de hegemonia política dos países-membros.

(B) A recepção de estrangeiros originários de países be-
ligerantes.

(C) O avanço do poder econômico das indústrias asiáticas.

(D) A política de segregação racial da população mestiça. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Cidade de Goiás, declarada patrimônio histórico, surgiu
às margens do Rio Vermelho, fruto da

(A) fixação dos entrepostos comerciais criados pelos tro-
peiros. 

(B) expansão das lavouras cafeeiras realizada pelos fa-
zendeiros. 

(C) atividade  de  exploração  mineradora  iniciada  pelos
bandeirantes.

(D) implementação da pecuária extensiva promovida pe-
los colonizadores.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) é uma aglome-
ração urbano-metropolitana. Constituída pela Lei Comple-
mentar  n.  27,  em  dezembro  de  1999,  inicialmente  era
composta de 11 municípios, dentre eles:

(A) Anápolis, Abadiânia e Terezópolis de Goiás. 

(B) Senador Canedo, Guapó e Palmeiras de Goiás.

(C) Inhumas, Hidrolândia e Santa Bárbara de Goiás.

(D) Nerópolis, Goianápolis e Santo Antônio de Goiás.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O site da Prefeitura de Goianira apresenta a história da ci-
dade e informa sobre as suas origens,  indicando como
marco inicial o ano de 1920, quando

(A) o povoado de São Geraldo teve início, tendo como
fundador e mentor o vigário da Paróquia de Trindade.

(B) o vilarejo conseguiu sua emancipação política, após
tornar-se ponto  de apoio  para construção  da nova
capital do estado de Goiás.

(C) o distrito teve seu nome alterado para Itaitê, depois
das reivindicações de seus fundadores e moradores
junto às autoridades.

(D) o  município  conquistou  autonomia  administrativa,
passando a ter o mesmo nome da filha da primeira
professora da escola local.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O escore de condição corporal (ECC) estabelecido para
bovinos de corte por Spitzer (1986) varia de 1 a 9, e é ob-
tido por meio da avaliação visual e palpação da cobertura
muscular e de gordura sobre determinados marcos anatô-
micos. De acordo com essa escala, bovinos que apresen-
tam costelas  individualmente  observáveis,  mas  não  tão
evidentes ao toque, e gordura palpável sobre os proces-
sos transversos, inserção da cauda e ossos da bacia são
considerados

(A) gordos e com ECC 8.

(B) magros e com ECC 3.

(C) moderados e com ECC 5.

(D) debilitados e com ECC 1.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A semiotécnica é considerada funcional quando são aplica-
dos os seguintes procedimentos na avaliação dos animais: 

(A) oftalmoscopia indireta e auscultação direta.

(B) prova de tuberculina e teste do tensilon.

(C) inspeção das mucosas e termometria.

(D) eletroencefalograma e urografia excretora.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A elevação cutânea restrita à epiderme, circunscrita, com
tamanho inferior a 1 cm e contendo em seu interior conte-
údo claro e seroso, é denominada de

(A) bolha.

(B) pústula.

(C) abscesso.

(D) vesícula.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É considerada causa de anemia regenerativa

(A) a deficiência de eritropoietina. 

(B) a mielofibrose primária.

(C) a hemólise intravascular.

(D) a deficiência de folato.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a terapia indicada para pacientes com anormalida-
de hemostática primária?

(A) Vitamina K.

(B) Sangue total refrigerado.

(C) Ácido trenaxâmico.

(D) Plasma rico em plaqueta.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A zoonose  transmitida  pela  picada  do  mosquito  Aedes
aegypti é a

(A) chikungunya.

(B) febre amarela silvestre.

(C) leishmaniose visceral canina.

(D) febre maculosa.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O pimobendan é prescrito no tratamento da insuficiência
cardíaca por 

(A) resultar em efeito inotrópico positivo após aumentar a
eficiência de ligação da troponina ao cálcio e vasodila-
tação periférica por inibir a enzima fosfodiesterase 3.

(B) reduzir o edema pulmonar por diurese após inibição
do co-transporte ativo de sódio,  cloreto,  potássio e
magnésio na porção ascendente da alça de Henle.

(C) reduzir a pressão arterial por meio de vasodilatação
e aumentar a excreção de água e sódio após inibir a
enzima conversora do angiotensinogênio.

(D) promover venodilatação de forma indireta por meio
do óxido nítrico produzido após sofrer metabolismo
na musculatura lisa vascular.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na rotina clínica, qual é o melhor método de desinfecção e
prevenção contra a cinomose?

(A) Aplicar amônia quaternária a 0,3% na mesa de aten-
dimento e lavar as mãos com sabão. 

(B) Lavar utensílios com sabão e flambar a mesa.

(C) Ferver utensílios e mantê-los ao abrigo da luz.

(D) Guardar fômites ao abrigo da luz solar e passar um
pano úmido na mesa de atendimento.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  cão,  com  olhos  tampados,  apresenta  resposta  de
aversão de cabeça ao ser  estimulado com um algodão
embebido em álcool perto de seu plano nasal. Qual é o
nervo craniano que está sendo testado?

(A) Óptico.

(B) Facial.

(C) Trigêmeo.

(D) Olfatório.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trauma crânio-encefálico, o controle das variáveis res-
piratórias é importante para a redução das lesões encefáli-
cas. Portanto, recomenda-se que os pacientes acometidos
sejam mantidos em 

(A) hipocapnia acentuada para promover vasoconstrição
e redução na pressão intracraniana.

(B) normocapnia, para melhor controle do fluxo sanguí-
neo encefálico e na pressão intracraniana. 

(C) hipercapnia, para aumentar o fluxo sanguíneo ence-
fálico e a oxigenação. 

(D) normocapnia, já que a PaCO2 não influencia no fluxo
sanguíneo encefálico e na pressão intracraniana. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise do fluido cerebroespinhal de um felino de dois
anos, que apresentou quadro progressivo de encefalomie-
lite multifocal,  resultou em xantocromia, hiperproteinorra-
quia e pleocitose, predominantemente, neutrofílica. O re-
sultado dessa análise é indicativo de

(A) peritonite infecciosa felina.

(B) criptococose.

(C) leucemia felina.

(D) síndrome de Key-Gaskell. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fármacos opioides e opiáceos, muito utilizados na roti-
na  da  anestesiologia  veterinária,  apresentam  diferentes
potências analgésicas. Em ordem crescente de potência
analgésica, esses fármacos se apresentam como segue:

(A) meperidina (petidina), butorfanol, morfina, fentanil.

(B) meperidina (petidina), morfina, butorfanol, fentanil.

(C) fentanil, butorfanol, meperidina (petidina), morfina.

(D) morfina, meperidina (petidina), butorfanol, fentanil.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A intoxicação após ingestão da planta  Palicourea marc-
gravii gera os seguintes sinais clínicos:

(A) anemia, diarreia, agressividade, fotossensibilização e
morte súbita. 

(B) ataxia, tremores musculares, tetania, síncope e fotos-
sensibilização. 

(C) hematúria intermitente, anemia, tosse, emagrecimen-
to e incontinência urinária.

(D) arritmia cardíaca, paraplegia, dispneia, prostração e
morte súbita. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, a tripanossomose bovina tem sido rela-
tada em vários estados brasileiros. A transmissão dentro
do rebanho se dá 

(A) pelo contato com excreções.

(B) pelo carrapato do gênero Boophilus.

(C) pelo mosquito do gênero Lutzomyia. 

(D) pelo carrapato do gênero Amblyomma. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a realização da orquiectomia em grandes animais,
qual é a técnica que proporciona a melhor analgesia ci-
rúrgica? 

(A) Uso de bupivacaína na cauda do epidídimo.

(B) Uso de lidocaína subcutânea no local da incisão.

(C) Uso de quetamina para o bloqueio neural do plexo
pampiniforme. 

(D) Uso  de  lidocaína  para  o  bloqueio  neural  do  plexo
pampiniforme.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma gastrotomia, sem quebra de assepsia e sem derrame
de conteúdo na cavidade abdominal, é considerada uma
cirurgia

(A) limpa ou asséptica.

(B) contaminada ou séptica.

(C) infectada ou suja.

(D) limpa-contaminada ou potencialmente séptica.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo de lesão que ocorre usualmente no sistema nervoso,
na qual a morte por hipóxia das células resulta em rápida
dissolução enzimática de neutrófilos, gerando áreas císti-
cas. O tipo de lesão descrito refere-se à necrose

(A) de coagulação.

(B) caseosa.

(C) de liquefação. 

(D) gangrenosa.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Retrovírus oncogênicos são pequenos vírus RNA que po-
dem resultar em doenças neoplásicas de importância, tais
como a

(A) papilomavirose bovina e a doença de Marek. 

(B) calicivirose felina e a parvovirose canina.

(C) imunodeficiência felina e a artrite encefalite caprina. 

(D) leucemia felina e a leucose bovina.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) prevê que
os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) sejam
compostos de equipes multiprofissionais de diferentes pro-
fissões e/ou especialidades. Essas equipes devem atuar
de  maneira  integrada  e  apoiando  os  profissionais  das
equipes de Saúde da Família e das equipes de Atenção
Básica  (AB)  para  populações  específicas.  Quanto  às
ações do NASF, pontua-se que:

(A) são compartilhadas com as equipes de Saúde da Fa-
mília, o que significa estarem juntas no mesmo espa-
ço e ao mesmo tempo em todas as ações. 

(B) auxiliam a aumentar  a capacidade de cuidado das
equipes de Atenção Básica, ajudando-as a evitar ou
qualificar  encaminhamentos  para  outros  pontos  de
atenção. 

(C) constituem importante apoio especializado na Aten-
ção Básica,  de forma que as equipes componham
ambulatório de especialidades, envolvendo serviços
hospitalares. 

(D) possuem  disponibilidade  para  atender  encaminha-
mentos impessoais, desde que derivados de negoci-
ação  e  discussão  compartilhada  com  as  equipes
apoiadas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  ações  vinculadas  ao  profissional  médico  veterinário
nos territórios atendidos pelos Núcleos de Apoio à Saúde
da Família contemplam:

(A) foco na promoção da saúde,  prevenção,  controle  e
tratamento alopático ou alternativo de doenças de ca-
ráter antropozoonótico, excluindo-se os riscos ambien-
tais, desastres naturais e/ou provocados pelo homem. 

(B) prevenção, controle e diagnóstico situacional de ris-
cos de doenças transmissíveis por animais vertebra-
dos  e/ou  invertebrados,  identificação  e  orientações
quanto  a  riscos  relacionados  à  contaminação  por
substâncias tóxicas. 

(C) ações relativas ao controle das doenças/agravos na
área de abrangência da comunidade, com uso e ma-
nejo adequado do território, desobrigando que sejam
contínuas, porém com vistas aos modelos educativos
prioritários.

(D) a saúde das populações favorecendo a territorialida-
de e a qualificação da atenção, prevenção, controle
de doenças transmissíveis  por  alimentos,  sem que
ocorram estudos e pesquisas para ações da saúde
pública.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde ambiental pode ser definida como
segue: 

(A) um conjunto de ações que determinam proteção às
áreas de plantação comercial, agricultura de subsis-
tência e de matas correspondentes a reservas ambi-
entais que interferem na saúde animal. 

(B) um programa estratégico para qualidade da água de
nascentes, lagos, rios e oceanos e do ambiente ve-
getal  por meio das áreas decorrentes de desmata-
mento que interferem na saúde animal.

(C) um conjunto  de  ações  que  proporcionam conheci-
mento e detecção de alterações dos fatores determi-
nantes e condicionantes do meio ambiente que inter-
ferem na saúde humana.

(D) um programa estratégico que compreende serviços
de vigilância ambiental aplicáveis à água de consu-
mo humano e à qualidade de solos férteis e erodidos
que interferem na saúde humana. 
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trabalhadores dos Serviços de Saúde (SS) estão expos-
tos a riscos à saúde, com a real possibilidade de exposi-
ção a agentes que desencadeiem doença ou lesão. Consi-
derando a classificação existente, pode-se apontar, como
riscos químico, biológico e físico, respectivamente, a ex-
posição a

(A) gases, cultura de células, longas jornadas de trabalho.

(B) formol, bactérias patogênicas, esforço repetitivo. 

(C) ácidos, animais peçonhentos, levantamento de peso.

(D) reagentes oxidantes e redutores, parasitas, radiação.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria n. 1.378, de 9 de julho de 2013, regulamenta as
responsabilidades e define diretrizes para execuçao e finan-
ciamento das açoes de Vigilancia em Saude pela Uniao,
Estados, Distrito Federal e Municipios, relativos ao Sistema
Nacional de Vigilancia em Saude e Sistema Nacional de Vi-
gilancia Sanitária. As açoes de Vigilancia em Saude abran-
gem toda a populaçao brasileira, com processos voltados
para a vigilância de

(A) modelos econômicos de vulnerabilidade.

(B) emergências relacionadas à saúde pública. 

(C) populações protegidas de risco ambiental.

(D) desenvolvimento educacional de populações.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A biossegurança tem por definição e/ou princípios:

(A) condição  de segurança  alcançada por  conjunto  de
ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eli-
minar  riscos  inerentes  às  atividades  que  possam
comprometer a saúde humana, animal e a preserva-
ção do meio ambiente. 

(B) nivel de biossegurança relaciona-se ao grau de con-
tençao necessário e dimensionado para facilitar o tra-
balho  com  agentes  físico-químicos,  excetuando-se
os biológicos, de forma segura para a preservação
do meio ambiente. 

(C) classes de risco são determinadas pelo potencial de
dano à saúde individual e coletiva. Existem três clas-
ses ou Classe de Risco 1 (baixo risco), Classe de Ris-
co 2 (moderado risco) e Classe de Risco 3 (alto risco).

(D) diretrizes da lei de biossegurança desconsideram a
biotecnologia como estímulo científico e corroboram
de forma centralizada para a proteção à vida dos ci-
dadãos e à plena saúde humana, animal e vegetal. 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao abate de bovinos previsto pela legislação, se-
rão condenados os animais que, ao exame ante mortem,
enquadrarem-se na descrição de ocorrência de hipotermia
e temperatura retal igual ou superior a

(A) 37,5 oC. 

(B) 38,5 oC.

(C) 39,5 oC.

(D) 40,5 oC.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O abate de animais pode ser classificado em normal ou de
emergência,  considerando  os  preceitos  de  bem-estar  e
humanitários. A legislação federal prevê que o abate

(A) normal desobriga a insensibilização prévia se ocorrer
de forma rápida e sem a presença de funcionário da
inspeção federal. 

(B) de  emergência  está  orientado  para  diversas  situa-
ções, uma delas decorre do julgamento de ocorrên-
cia de processo septicêmico. 

(C) normal  ocorrerá  com  insensibilização  prévia,  uma
vez que existam preceitos humanitários independen-
te dos religiosos. 

(D) de emergência deve ser um processo rápido e pode
ocorrer sem a presença de funcionário vinculado à
inspeção federal.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o julgamento de carcaças, partes de carcaças ou ór-
gãos,  na  ocorrência  de  abcessos  e  lesões  supuradas,
considera-se que:

(A) evidência de lesão extensa, múltipla ou disseminada
de modo a atingir grande parte da carcaça, terá por
procedimento a rejeição total.

(B) partes de carcaça que forem contaminadas aciden-
talmente com pus terão a região afetada eliminada e
o restante da carcaça será aproveitado.

(C) carcaças  com aparência  de  emagrecimento  decor-
rente de processo purulento serão condenadas, e os
órgãos, aproveitados.

(D) na identificação de abcessos e lesões supuradas lo-
calizadas, a remoção parcial não será permitida, ha-
vendo o critério de rejeição total. 
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▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à definição aplicável aos tipos de carne em con-
serva enlatada, considera-se que:

(A) carne bovina em pasta é o produto elaborado com
mistura de órgãos cozidos, reduzidos a massa, adici-
onados de condimento, enlatados sem esterilização,
uma vez que foi efetuado cozimento prévio. 

(B) carne bovina picada em conserva é o produto obtido
da  carne  desossada  de  bovino,  finamente  picada,
previamente cozida, embalada em vácuo, esteriliza-
da, esfriada imediatamente, sem adição de quaisquer
outros produtos. 

(C) carne bovina  em conserva  é  o  produto obtido dos
processos  de  carne  desossada de bovino,  curada,
fragmentada parcialmente,  cozida,  enlatada em vá-
cuo, esterilizada e seguida de esfriamento imediato.

(D) rabada bovina enlatada provém de vértebras cocci-
geanas  menores  e  maiores,  curadas,  condimenta-
das, adicionadas ou não de gelatina ou de ágar-ágar,
cozidas a 60 ºC e enlatadas. 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O regulamento técnico da inspeção tecnológica e higiênico-
sanitária de carne de aves apresenta definições e exigên-
cias específicas. Esse regulamento especifica que:

(A) cortes compreendem as meias carcaças, com osso
ou sem osso, com pele ou sem pele, temperados ou
não, sem mutilações e/ou dilacerações.

(B) aves domésticas de criação compreendem frangos,
galinhas,  perus,  pombos,  patos,  gansos,  perdizes,
codornas, faisões e galinha-d’angola.

(C) miúdos compreendem vísceras como fígado, vesícu-
la biliar, coração, rins, moela, papo ou inglúvio, esô-
fago, intestinos, baço, ovários, traqueia e pulmões. 

(D) lotes de aves compreendem grupos de diversificada
procedência,  alojados  em  galpões  diferentes,  com
nutrição e peso de terminação similar.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produ-
tos de origem animal abrangem controles oficiais do pes-
cado e dos seus produtos. Pode-se citar como exemplo a
verificação de

(A) indicadores de frescor, controle de biotoxinas, deso-
brigando análises sensoriais.

(B) caracteristicas fisico-quimicas associadas ao pesca-
do fresco, desconsiderando pescado resfriado.

(C) análises físico-químicas, desobrigando o controle de
histamina em espécies formadoras.

(D) lesoes atribuiveis a doenças ou infecçoes, bem como
a presença de parasitas. 
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