
INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o                
número      de    sua  inscrição  na   Folha de Respostas. 
Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao 
número de inscrição. Qualquer divergência, comunique 
ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de  
Respostas.  Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento 
da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da 
seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 
60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato 
estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação, não podendo, no 
entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas. 

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, 
devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente 
preenchida e assinada. O candidato  poderá  levar  
consigo  o  Caderno de Questões somente se aguardar 
em sala até o término do prazo de  realização  da prova 
estabelecido em edital. 

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento 
do envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br,  no 
dia posterior à aplicação da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha 
de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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A lenda da borboleta azul

Há uma lenda oriental que conta a história de 
um homem que se tornou viúvo há muitos anos e 
só precisava cuidar de suas duas filhas.

As duas garotas eram muito peculiares, 
inteligentes e sempre muito ansiosas para 
aprender. Elas continuamente sobrecarregaram 
seu pai com perguntas para satisfazer seu desejo 
de conhecimento. Às vezes o pai sabia responder 
às suas perguntas de alguma maneira, às vezes 
achava difícil encontrar uma resposta apropriada 
para as duas garotas.

Como ele podia ver o quanto inquietas eram 
suas filhas, decidiu enviá-las em um feriado para 
viver com um velho sábio que vivia no topo de uma 
montanha e aprender com ele. Este homem sábio 
era capaz de responder a todas as perguntas que 
as meninas lhe perguntassem, sem dúvida.

As duas irmãs, no entanto, decidiram testar o 
sábio de uma maneira maliciosa, para medir sua 
verdadeira sabedoria. Certa noite, começaram 
as duas a inventar um plano: fazer ao sábio uma 
pergunta que ele não poderia responder.

“Como podemos atrair o sábio para a 
armadilha? Que pergunta podemos lhe fazer que 
ele não será capaz de responder? ”A irmã mais 
nova perguntou à irmã mais velha.

“Espere aqui, eu vou te mostrar imediatamente”, 
respondeu a mais velha das duas.

A irmã mais velha foi para a floresta e voltou 
dentro de uma hora. Ela segurava a saia como 
uma bolsa e guardava algo nela.

“O que você tem aí?”, Perguntou a irmã mais 
nova.

A irmã mais velha colocou a mão na saia e 
mostrou à menina uma linda borboleta azul.

“Ela é tão linda”! O que você vai fazer com 
isso?

“Esta será a nossa ferramenta para fazer ao 
sábio a nossa pergunta da armadilha. Nós vamos 
procurá-lo e eu vou segurar essa borboleta na 
minha mão o tempo todo. Então pergunto ao sábio 
se a borboleta que tenho em minhas mãos está 
viva ou morta. Se o sábio disser que a borboleta 
ainda está viva, aperto minha mão para matar 

a borboleta. Se ele disser que a borboleta está 
morta, vou libertá-la. Por isso, não importa que 
tipo de resposta ele dê, sempre será errada.

A irmã mais nova ficou empolgada com a 
proposta de sua irmã, e assim ambas foram a 
procura do velho sábio.

“Oh sábio”, disse a irmã mais velha. “Você 
poderia nos dizer se a borboleta que eu seguro 
minhas mãos está viva ou morta?”

Ao que o homem sábio, com um sorriso 
travesso no rosto, respondeu: “Isso depende de 
você, ela está em suas mãos.”

Nosso presente e nosso futuro estão 
completamente em nossas próprias mãos. 
Portanto, nunca devemos culpar ninguém pelas 
coisas que dão errado em nossas próprias 
vidas. Quando perdemos algo ou quando 
apenas encontramos algo, somos sempre os 
responsáveis.

A borboleta azul representa nossas vidas. 
Cabe a nós determinar o que queremos fazer com 
essa vida.

Disponível em: <https://www.revistapazes.com/a-lenda-da-borboleta
-azul/>. Acesso em: 01 de out. de 2018.

1. Assinale a alternativa correta em relação 
ao texto.  

(A)  A tipologia que prevalece no texto é a 
dissertativa, pois busca-se apresentar uma 
solução para um problema social. 

(B)  Trata-se de um texto narrativo, que 
contempla os elementos básicos, como 
enredo, personagens, tempo e espaço.

(C)  O texto é informativo, pois apresenta 
características de linguagem meramente 
referenciais.

(D)  Prevalecem, no texto, as construções 
injuntivas, com a apresentação de instruções 
educativas. 

(E)  Por ser um texto narrativo, o foco está na 
escolha dos argumentos, que na maioria 
são de autoridade.  

 

Língua Portuguesa
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2. Assinale a alternativa correta sobre o 
conteúdo do texto.

(A)  As duas irmãs eram curiosas e faziam 
muitas perguntas, as quais sempre eram 
respondidas pelo pai. 

(B)  Ao visitarem o velho sábio, as irmãs 
planejaram uma armadilha para testar a 
capacidade delas de criar planos.

(C)  As meninas foram maliciosas ao planejarem 
uma forma de testar a sabedoria do homem 
que visitaram.

(D)  O pai das meninas sempre as incentivou 
a procurarem o velho sábio para tirar suas 
dúvidas.

(E)  A irmã mais nova desaprovou a ideia de 
usar a borboleta azul para criar a armadilha 
para o sábio. 

 
3. Assinale a alternativa que apresenta 

a palavra que melhor define o sentido 
do trecho “Quando perdemos algo ou 
quando apenas encontramos algo, 
somos sempre os responsáveis.”. 

(A)  Resiliência. 
(B)  Conforto. 
(C)  Audácia. 
(D)  Controle.
(E)  Culpabilidade. 

4. Em relação às lições deixadas pelo texto, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Por serem muito curiosas, as pessoas 
sempre se tornam cruéis. 

(B)  A ansiedade de aprender leva à 
sabedoria. 

(C)  As pessoas sempre são responsáveis por 
suas decisões.

(D)  Os irmãos mais velhos sempre influenciam 
os mais novos a se tornarem maliciosos.

(E)  Os pais precisam saber responder a todas 
as dúvidas dos filhos.

5. Sobre a linguagem do texto, é correto 
afirmar que

(A)  usa-se uma linguagem informal, por se 
tratar basicamente de diálogos no decorrer 
do texto. 

(B)  a utilização da 1ª pessoa do plural (nós), em 
“Portanto, nunca devemos culpar ninguém 
pelas coisas que dão errado em nossas 
próprias vidas.”, é o que torna a linguagem 
do texto mais pessoal e informal. 

(C)  o texto possui uma linguagem simples, 
apresentando poucos desvios à Norma 
Culta da Língua Portuguesa.

(D)  a utilização de aspas nas falas dos 
personagens é uma característica da 
variação informal da linguagem.

(E)  a linguagem do texto é erudita, extremamente 
formal e rebuscada, seguindo fielmente a 
Norma Padrão da Língua Portuguesa.

6. Em “Como ele podia ver o quanto 
inquietas eram suas filhas, decidiu 
enviá-las em um feriado para viver com 
um velho sábio que vivia no topo de uma 
montanha e aprender com ele.”, o termo 
grifado inicia uma oração que indica

(A)  a causa para um fato. 
(B)  uma condição para que algo 

aconteça. 
(C)  a conclusão de um fato. 
(D)  o tempo em que a situação aconteceu.
(E)  uma comparação entre fatos. 

7. A palavra destacada, em “Ao que o 
homem sábio, com um sorriso travesso 
no rosto, respondeu: ‘Isso depende de 
você, ela está em suas mãos.’”, poderia 
ser substituída, sem perda ou mudança 
de sentido, por

(A)  amargo.
(B)  frouxo. 
(C)  apaixonado. 
(D)  inquieto.
(E)  levado.

8. Em relação à acentuação, assinale a 
alternativa correta.

(A)  “Será” recebe acento por ser uma oxítona 
terminada em “a”. 

(B)  “Você” recebe acento por ser uma paroxítona 
terminada em “e”. 

(C)  “Procurá-lo” recebe acento por ser uma 
paroxítona terminada em “o”. 

(D)  “Viúvo” recebe acento por ser uma 
paroxítona terminada em “o”.

(E)  “Próprias” recebe acento por ser uma 
oxítona terminada em ditongo.
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9. Assinale a alternativa em que o 
termo destacado funciona como um 
pronome relativo, substituindo o termo 
antecedente.

(A)  “O que você tem aí?”. 
(B)  “Ao que o homem sábio, com um sorriso 

travesso no rosto, respondeu [...]”. 
(C) “Se o sábio disser que a borboleta ainda 

está viva [...]”. 
(D)  “Que pergunta podemos lhe fazer que ele 

não será capaz de responder?”.
(E)  “[...] a história de um homem que se tornou 

viúvo [...]”.

10. Assinale a alternativa em que  só  
apareçam orações coordenadas 
assindéticas, ou seja, sem conjunções.

(A)  “Espere aqui, eu vou te mostrar 
imediatamente [...]”. 

(B)  “Nós vamos procurá-lo e eu vou segurar 
essa borboleta na minha mão o tempo 
todo.”. 

(C)  “Por isso, não importa que tipo de resposta 
ele dê, sempre será errada.”. 

(D)  “Que pergunta podemos lhe fazer que ele 
não será capaz de responder?”.

(E)  “Como ele podia ver o quanto inquietas 
eram suas filhas, decidiu enviá-las em um 
feriado para viver com um velho sábio [...]”.

11. Sobre a formação das seguintes palavras, 
assinale a alternativa correta. 

(A)  “Imediatamente” é formada por derivação 
parassintética, com o acréscimo do prefixo 
“i”e do sufixo “mente”. 

(B)  “Perguntassem” é formada por 
sufixação. 

(C)  “Sorriso” é uma palavra primitiva da qual 
surgiu o verbo sorrir. 

(D)  Em “maliciosa”, há o acréscimo de um 
prefixo.

(E)  Em “inquietas”, o prefixo “in” tem sentido de 
interno. 

12. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado funcione como adjunto 
adverbial que indica intensidade.

(A)  “A irmã mais nova ficou empolgada 
[...]”. 

(B)  “Nosso presente e nosso futuro estão 
completamente em nossas próprias 
mãos.”. 

(C)  “Você poderia nos dizer se a borboleta 
que eu seguro minhas mãos está viva ou 
morta?”.

(D)  “Ela é tão linda!”.
(E)  “Quando perdemos algo ou quando apenas 

encontramos algo, somos sempre os 
responsáveis.”.

Noções de Informática

13. As Memórias são os locais 
no              computador    onde    pode-se 
armazenar informações. Um computador 
possui vários tipos de memórias. Sobre 
memórias, assinale a alternativa correta.

(A) Memória RAM, também chamada de 
memória principal, e HD (ou disco rígido), 
também chamado de memória auxiliar, são 
dois tipos de memórias utilizadas em um 
computador. 

(B) O disco rígido, chamado também de memória 
principal, é um dos tipos de memórias do 
computador.

(C) A memória RAM, também chamada de 
memória auxiliar, é um tipo de memória de 
um computador. 

(D) Todos os tipos de memórias são voláteis, 
sendo perdidas quando o computador é 
desligado. 

(E) Todos os tipos de memórias são 
permanentes, ou seja, não se perdem ao 
desligar o computador. 

 
14. As memórias dos computadores podem 

armazenar as informações por dias, 
meses ou anos, mas também há aquelas 
que não duram muito tempo. Em relação 
às memórias, assinale a alternativa 
correta.

(A) Na memória principal ou memória RAM, é 
onde são guardadas as informações, não se 
perdendo ao desligar o computador. 

(B) A memória secundária é onde ficam 
guardadas as informações dos programas 
utilizados naquele momento, ou seja, 
perdendo ao desligar o computador.

(C) Um exemplo de memória principal é o disco 
rígido do computador. 

(D) A memória principal é onde ficam guardadas 
as informações dos programas utilizados 
naquele exato momento, ou seja, é usada 
para guardar algum dado momentâneo 
que esteja em execução no computador, 
tratando-se de uma memória volátil.

(E) Um exemplo de memória secundária é a 
memória RAM.
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15. Os computadores possuem um 
funcionamento básico. Existem 
etapas que são executadas em uma 
determinada ordem para que se tenha 
um processamento efetivo de alguma 
informação. Referente às etapas do 
funcionamento do computador, assinale 
a alternativa correta.

(A) A entrada de informações para o 
processamento ocorre por meio dos 
periféricos de saída.

(B) Entrada de informações, Processamento 
das informações, Armazenamento das 
informações e Saída das informações são as 
quatro principais etapas de funcionamento 
do computador. 

(C) A saída das informações processadas 
pode ocorrer por meio do teclado do 
computador.  

(D) A entrada das informações para o 
processamento poderá ocorrer através de 
uma impressora.

(E) O processamento de informações é a 
primeira fase de funcionamento, não sendo 
necessária, anteriormente, a introdução de 
nenhuma informação.

16. O backup tem a função de manter seguros 
os dados armazenados no computador. 
Sobre backup, é correto afirmar que

(A) os backups devem ser feitos nos mesmos 
discos ou servidores onde já se encontram 
os dados. 

(B) os backups devem ser feitos, 
impreterivelmente, em discos/mídias/
servidores diferentes daqueles onde o dado 
está atualmente armazenado.

(C) os backups só podem ser feitos em discos 
virtuais na nuvem, não havendo outras 
possibilidades de armazenamento. 

(D) as informações mais importantes que 
devem ser guardadas em um backup são 
os instaladores dos programas utilizados no 
computador.

(E) a única forma de backup existente é o 
backup global, em que se copiam todos os 
arquivos selecionados, não havendo forma 
de ser feito backup incremental. 

17. O Phishing é um golpe muito utilizado  
para obter dados de usuários 
desavisados. Em relação a Phishing, 
assinale a alternativa correta.

(A) O phishing acontece exclusivamente no 
navegador de internet Mozilla Firefox.

(B) O phishing é uma técnica que se dá 
exclusivamente pela execução de um 
arquivo armazenado em um pen drive. 

(C) O  phishing é uma vulnerabilidade do 
sistema operacional Windows 10.

(D) O golpe de phishing consiste em enviar aos 
usuários uma mensagem legítima, que é 
interceptada durante a transmissão, a fim 
de identificar falhas de segurança e resolvê-
las.

(E) O  phishing  consiste em enviar aos usuários 
uma mensagem ilegítima que aparenta 
pertencer a uma instituição conhecida, 
como um banco ou órgãos do governo, com 
links para páginas falsas que pedem nossos 
dados (CPF, senhas, etc).

18. Spyware é um programa projetado para 
monitorar as atividades de um sistema 
e enviar informações coletadas para 
terceiros. Sobre spywares, assinale a 
alternativa correta.

(A) Spywares são programas utilizados para 
administração de ambientes operacionais, 
a fim de aumentar a segurança.

(B) Um Keylogger é um exemplo de spyware 
capaz de capturar e armazenar as teclas 
digitadas pelo usuário no teclado do 
computador. 

(C) Os antivírus podem ser classificados como 
spywares. 

(D) Spyware é um protocolo utilizado em redes 
para transmissão segura de arquivos 
através da internet. 

(E) Spywares são utilizados para navegação 
segura e anônima através dos navegadores 
de internet. 
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19. O teclado é um dispositivo que se 
assemelha a uma máquina de escrever, 
contendo letras, números e símbolos. 
Em relação ao teclado, é correto afirmar 
que

(A) é um dispositivo de entrada, e a tecla Esc 
tem a função de interromper uma tarefa ou 
um procedimento em execução. 

(B) é um dispositivo de saída, e a tecla Esc 
tem a função de interromper uma tarefa em 
execução.

(C) a tecla Esc tem a função de interromper um 
procedimento em execução, e os teclados 
são considerados periféricos mistos.

(D) os teclados são periféricos mistos, e a 
tecla backspace é utilizada, em editores de 
textos, para apagar caracteres à direita do 
cursor. 

(E) teclados são periféricos de entrada, e a tecla 
del é utilizada, em editores de textos, para 
apagar os caracteres que estão à esquerda 
do cursor.

20. Atualmente, a forma escrita de 
comunicação ocorre cada vez mais 
por editores de texto, utilizando-se os 
computadores.  Sobre o editor de texto 
Writer, do pacote LibreOffice, assinale a 
alternativa correta.

(A) É um software  utilizado exclusivamente em 
sistemas operacionais livres, como o Linux. 

(B) Pode ser utilizado também no sistema 
operacional Windows.

(C) O Writer, do pacote LibreOffice, é um 
software proprietário. 

(D) É um software que só funciona em  
ambientes operacionais com Windows 10.

(E) O Writer é um editor de textos que não tem 
interface gráfica, sendo utilizado apenas 
através da linha de comando do Linux.

Noções de Direito Administrativo 
e Constitucional

21. Em relação aos diversos direitos e 
garantias individuais e coletivos, 
estabelecidos pelo art. 5º  da   Constituição 
Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta.

(A)  São admissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos. 

(B)  As presidiárias não podem permanecer 
com seus filhos para amamentá-los no 
cumprimento da pena. 

(C)  Não haverá pena de morte, exceto em caso 

de guerra declarada, nos termos do art. 84, 
XIX, da CF/88. 

(D)  Haverá pena de trabalho forçado.
(E)  Não é assegurado aos presos o respeito à 

integridade física e moral. 
 
22. É de competência da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, 
legislar concorrentemente sobre

(A)  desapropriação.
(B)  direito civil, comercial, penal, eleitoral e do 

trabalho. 
(C)  serviço postal. 
(D)  direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico.
(E)  nacionalidade, cidadania e naturalização.
 
23. De acordo com o art. 1º da Constituição 

Federal de 1988, a República Federativa 
do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito. Nesse contexto, 
a Federação corresponde

(A)  à Forma de Governo. 
(B)  ao Sistema de Governo. 
(C)  ao Regime de Governo.
(D)  à Forma de Estado.
(E)  à Organização Municipal. 

24. De acordo com a Constituição Federal de 
1988, a dignidade da pessoa humana é 
um 

(A)  dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil. 

(B)  dos Poderes do Estado.  
(C)  dos Objetivos Fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 
(D)  Princípio da República Federativa do Brasil 

nas suas relações internacionais.
(E) objetivo restrito à gestão estadual.

25. Sobre a responsabilidade civil do Estado, 
assinale a alternativa correta de acordo 
com o art. 37, §6º, da Constituição 
Federal de 1988.

(A)  Os agentes públicos causadores do dano 
a terceiros (e do prejuízo ao erário) serão 
responsabilizados pelo Estado em ação de 
regresso.

(B)  As pessoas jurídicas de direito privado, 
integrantes da Administração Pública 
Indireta e que exercem atividade 
econômica, respondem pelos danos 
causados a terceiros, independentemente 
de culpa. 
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(C) Apenas as pessoas jurídicas de 
direito público respondem pelos danos 
causados a terceiros, por seus agentes, 
independentemente de culpa. 

(D)  A responsabilidade civil é imputável 
ao Estado, ainda que o agente público 
causador do dano não esteja no exercício 
de suas funções públicas.

(E)  Tendo sido causado o dano por conduta 
omissiva do agente público, no exercício de 
suas funções, a responsabilidade civil do 
Estado independerá da prova de culpa.

26. No âmbito da Administração Pública 
Direta, a reunião da competência de um 
órgão público para um número menor de 
órgãos públicos, em razão da extinção 
daquele órgão, refere-se ao fenômeno da

(A)  desconcentração. 
(B)  centralização. 
(C)  descentralização. 
(D)  concentração.
(E)  delegação de competência.

27. Qual, dos citados a seguir, integra a 
Administração Pública Direta da União?

(A)  Caixa Econômica Federal.
(B)  Banco do Brasil.
(C)  Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
(D)  Banco Central.
(E)  Ministério da Educação.

28. A possibilidade de a Administração 
Pública punir internamente as infrações 
funcionais de seus agentes públicos 
deriva mediatamente de seu poder

(A)  disciplinar.
(B)  hierárquico.
(C)  vinculado.
(D)  discricionário.
(E)  de polícia administrativa.

Legislação Estadual Específica

29. A Lei nº 4.417, de 29 de Dezembro de 
2016, dispõe sobre a criação das Taxas 
dos Serviços de Defesas Animal e 
Vegetal, Inspeção Animal, Agrotóxicos 
e Insumos Veterinários e Organismos 
Aquáticos, no Estado do Amazonas e 
dá outras providências. Para efeitos 
de incidência da taxa de cadastro de 
produtos agrotóxicos, seus componentes 
e afins, como os agrotóxicos podem ser  
classificados?

(A) Classe I: extremamente tóxico, Classe II: 
altamente tóxico e Classe III: nada tóxico.

(B) Classe I: razoavelmente tóxico,  Classe II: 
tóxico e Classe III: ultratóxico.

(C) Classe I: extremamente tóxico, Classe II: 
altamente tóxico e Classe III: atóxico.

(D) Classe I: extremamente tóxico, Classe II: 
altamente tóxico, Classe III: medianamente 
tóxico e Classe IV: pouco tóxico.

(E) Classe I: tóxico e Classe II: atóxico.

30. No âmbito da Administração Pública 
Estadual do Estado do Amazonas, 
é impedido de atuar em processo 
administrativo o servidor que

(A) tenha amizade íntima ou inimizade notória 
com algum dos interessados.

(B) esteja   litigando   judicialmente   com   
o   interessado, não importando em 
impedimento se o litígio for administrativo.

(C) venha a participar como perito, testemunha 
ou representante no processo.

(D) exerça cargo comissionado.
(E) nunca antes tenha atuado em processo 

administrativo.
 
31. Preencha as lacunas e assinale a 

alternativa correta.

Segundo o previsto no art. 1º da Lei 
nº 3.801, de 29/08/2012, a Agência de 
Defesa Agropecuária e Florestal - ADAF - 
foi criada "com a finalidade de ________, 
________ e __________ a política de 
defesa agropecuária no Estado do 
Amazonas, garantindo a preservação e a 
sanidade do patrimônio animal e vegetal 
do Estado, bem como promovendo a 
idoneidade dos insumos e dos serviços 
utilizados na agropecuária, a identidade 
e a segurança higiênico sanitária e 
tecnológica dos produtos agropecuários 
finais destinados aos consumidores.". 

(A) elaborar / coordenar / executar
(B) inventar / proteger / redigir
(C) substituir / revogar / impedir
(D) legislar / tributar / fiscalizar
(E) promover / divulgar / impulsionar
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32. A Lei nº 3.503, de 12 de maio de 2010, 
garante aos servidores públicos 
abrangidos pelos Planos de Cargos, 
Carreira e Remunerações por ela 
instituídos o recebimento de Gratificação 
de Extensão e de Defesa Sanitária – 
GEDS. A referida gratificação se aplica 
aos servidores 

(A) ocupantes exclusivamente de cargos do 
Quadro Pessoal do Grupo Ocupacional de 
Nível Superior, domiciliados e em efetivo 
exercício de suas atribuições na Capital.

(B) ocupantes exclusivamente de cargos do 
Quadro Pessoal do Grupo Ocupacional 
de Nível Fundamental, domiciliados e em 
efetivo exercício de suas atribuições na 
fronteira com o Estado do Mato Grosso.

(C) ocupantes exclusivamente de cargos do 
Quadro Pessoal do Grupo Ocupacional 
de Nível Médio, domiciliados e em efetivo 
exercício de suas atribuições na Capital.

(D)  ocupantes de cargos do Quadro Pessoal do 
Grupo Ocupacional de Nível Fundamental, 
Médio e Superior, domiciliados e em efetivo 
exercício de suas atribuições nos municípios 
do interior do Estado.

(E) ocupantes   do   Cargo   de Procurador 
Autárquico.

33. Segundo prevê o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado 
do Amazonas, o servidor público, após 
cada quinquênio de efetivo exercício, terá 
direito à licença especial de três meses, 
com todos os direitos e vantagens de 
seu cargo efetivo, podendo acumular o 
período de dois quinquênios. Não será, 
contudo, concedida a licença especial se 
o servidor

(A) estiver sofrendo processo administrativo 
disciplinar ainda em fase instrutória. 

(B) houver faltado ao serviço com justificação.
(C) houver sofrido pena de multa ou suspensão.
(D) houver gozado licença para tratamento 

de saúde em pessoa da família, por prazo 
superior a cento e vinte dias, desde que 
consecutivos.

(E) houver gozado licença para tratamento de 
interesses do cônjuge.

34. O Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado do Amazonas regula, 
em seus arts. 56 e seguintes, o conceito 
de tempo de serviço para fins do 
funcionalismo público civil amazonense. 
Sobre o tempo de serviço, assinale a 
alternativa correta.

(A) O afastamento do funcionário em razão das 
férias não é computado como período de 
efetivo exercício.

(B) O tempo de serviço do funcionário afastado 
para exercício de mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal será contado para 
todos os efeitos legais, inclusive para 
promoção por merecimento.

(C) O tempo de licença para tratamento de saúde 
não será computado integralmente para 
efeito de aposentadoria, disponibilidade e 
adicional.

(D) É vedada a acumulação de tempo de serviço 
prestado concorrente e simultaneamente 
em dois ou mais cargos ou funções da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, 
Territórios, Municípios e Autarquias.

(E) O afastamento do funcionário em virtude 
de trânsito em decorrência de mudança da 
sede de exercício,  de até quinze dias, não 
é considerado como de efetivo exercício.

35. A Lei n° 4.575, de 09 de abril de 2018, 
do Estado do Amazonas, trouxe 
importantes alterações para o quadro 
permanente da ADAF. Os cargos de 
Técnico  em  Agropecuária,  Agente  
Agropecuário  e  Auxiliar Agropecuário 
foram transformados, respectivamente, 
em:

(A) Técnico de Fiscalização   Agropecuária,   
Agente   de   Fiscalização   Agropecuária   e   
Auxiliar   de   Fiscalização Agropecuária.

(B) Fiscal  Agropecuário  Médico  Veterinário,  
Fiscal Agropecuário Engenheiro Agrônomo 
e Fiscal Agropecuário Engenheiro Florestal.

(C) Agente Agropecuário Florestal, Fiscal 
Agropecuário Engenheiro Florestal, Técnico 
em Pecuária.

(D) Fiscal Florestal, Agente Florestal e Auxiliar 
de Agente Florestal.

(E) Técnico em Agricultura, Técnico em 
Pecuária e Técnico em Piscicultura.
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Raciocínio Lógico e Matemático

36. Pedro e Carlos estão pintando as  paredes 

de um alojamento. Se Pedro já pintou  

das paredes e Carlos já pintou  , então 

é correto afirmar que Pedro e Carlos já 

pintaram

(A)   das paredes desse alojamento.

(B)   das paredes desse alojamento.

(C)   das paredes desse alojamento.

(D)    das paredes desse alojamento.

(E)   das paredes desse alojamento.

37. Os 50 funcionários de uma empresa 
participaram de uma eleição interna para 
decidir quem deveria ser o representante 
dos funcionários para participar 
das reuniões com os diretores da 
empresa. Otávio foi eleito para ser esse 
representante com 78% dos votos dos 
50 funcionários. Dessa forma, é correto 
afirmar que

(A) 21 dos 50 funcionários não votaram em 
Otávio.

(B) 29 dos 50 funcionários votaram em Otávio.
(C) 39 dos 50 funcionários votaram em Otávio.
(D)  11 dos 50 funcionários votaram em Otávio.
(E) 19 dos 50 funcionários não votaram em 

Otávio.

38. Dados os conjuntos M = {x, y, z, w, k} e                                                                                    
N = {w, y, f}, então o número de elementos 
de  e de  serão dados, 
respectivamente, por

(A) 2 e 8.
(B) 8 e 3.
(C) 5 e 3.
(D)  6 e 2.
(E) 7 e 1.

39. A contrapositiva da condicional “Se não 
chove, então ocorre o jogo de futebol no 
parque” será dada por

(A) “Se ocorre o jogo de futebol no parque, 
então chove”.

(B) “Se não ocorre o jogo de futebol no parque, 
então chove”. 

(C) “Se não ocorre o jogo de futebol no parque, 
então não chove”.

(D)  “Se chove, então ocorre o jogo de futebol no 
parque”.

(E) “Se não chove, então não ocorre o jogo de 
futebol no parque”.

40. O número de uma casa é identificado 
como sendo o décimo termo da 
seguinte sequência numérica:                                                                      
(1, 2, 4, 8, 16, 32, ...), cujos elementos 
estão dispostos seguindo uma lógica.  
Assim, o número dessa casa é divisível 
por

(A) 9.
(B) 18.
(C) 25.
(D)  36.
(E) 128.

Conhecimentos Específicos

41. A identificação individual dos bovinos 
é um passo importante para qualquer 
sistema de registro de informações. O 
ideal é que a identificação seja feita o 
quanto antes, preferencialmente, nos 
primeiros dias de vida do bezerro ou 
logo após a chegada de um animal na 
propriedade. A respeito dos métodos 
de identificação de bovinos, assinale a 
alternativa correta.

(A) O método mais comum de identificação em 
bovinos é o corte da orelha.

(B) A tatuagem é um método de marcação 
temporário.

(C) O uso de brincos, tatuagem e a marcação a 
fogo são os métodos de identificação mais 
utilizados em bovinos.

(D) A tatuagem na perna deve ser realizada com 
cuidado, pois, caso o animal se movimente 
durante o procedimento, isso poderá 
dificultar a visualização da tatuagem.

(E) São necessárias instalações especiais, 
como tronco de contenção, para fazer a 
aplicação de brincos em bezerros recém-
nascidos. 
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42. Segundo a Instrução Normativa nº 18, de 
18 de julho de 2006, é correto afirmar que

(A) há um modelo de Guia de Trânsito Animal 
(GTA) para cada estado da federação.

(B) é obrigatório o uso de GTA para o trânsito 
de cães e gatos.

(C) a GTA, expedida por um servidor da ADAF, 
será aceita após habilitação prévia pelo 
MAPA.

(D) em todas as vias da GTA deverá constar a 
identificação e a assinatura do emitente e a 
identificação da unidade expedidora.

(E) a GTA deverá ser expedida com base 
nos registros sobre o estabelecimento de 
destino dos animais.

43. Assinale a alternativa que apresenta, 
conforme a Lei nº 2.923, de 27 de 
outubro de 2004, uma ação que deve 
ser imediatamente promovida no caso 
de ocorrência de doenças exóticas que 
tenham sido introduzidas no Estado do 
Amazonas.

(A) Proibição da movimentação de animais, 
seus produtos e subprodutos.

(B) Comunicação ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do caso ocorrido 
em até 24 horas.

(C) Esterilização de instalações, veículos e 
equipamentos.

(D) Vacinação de todos os animais contra a 
doença introduzida.

(E) Proibição da venda de carne e leite nos 
supermercados do estado.

44. Assinale a alternativa que apresenta  
doenças consideradas de notificação 
obrigatória no Estado do Amazonas.

(A) Raiva, Peste Suína Clássica e Carbúnculo 
Sintomático.

(B) Febre Aftosa, Linfadenite Caseosa e 
Anaplasmose.

(C) Mormo, Rodococose e Língua Azul.
(D) Estomatite Vesicular, Leptospirose e 

Diarreia Viral Bovina.
(E) Cólera Aviária, Brucelose e Garrotilho.

45. O Equipamento de Proteção Individual 
– EPI – é todo produto utilizado 
como ferramenta de trabalho, de uso 
individual, destinado à proteção do 
trabalhador, minimizando riscos que 
ameaçam a segurança e a saúde no 
trabalho. Em relação ao EPI, é obrigação 
do trabalhador

(A) comunicar, ao Ministério do Trabalho, 
qualquer irregularidade observada no EPI 
adquirido.

(B) utilizar o EPI apenas para a finalidade a que 
se destina durante a jornada de trabalho.

(C) proporcionar e avaliar os treinamentos para 
uso de EPI.

(D) se recusar, sem justificativa, ao uso do EPI 
fornecido pela unidade de trabalho.

(E) conhecer as finalidades e o modo de uso de 
cada EPI.

46. A respeito da Febre Aftosa no Estado do 
Amazonas, assinale a alternativa correta.

(A) A previsão para suspensão da vacinação 
contra Febre Aftosa, no Estado do 
Amazonas, é no primeiro semestre de 2020.

(B) O Estado do Amazonas faz parte do Bloco II 
do PNEFA, juntamente com os Estados do 
Pará, Acre, Rondônia e Amapá.

(C) Para movimentação de bovinos no Estado 
do Amazonas, a GTA pode ser emitida por 
Médico Veterinário cadastrado na ADAF.

(D) O prazo para emissão de GTA em um 
animal vacinado é de 15 dias após a terceira 
vacinação.

(E) Animais destinados ao abate devem ser 
vacinados contra Febre Aftosa 60 dias antes 
do abate.

47. Um dos objetivos do Sistema de 
Defesa Sanitária Vegetal no Estado do           
Amazonas é

(A) anuir a introdução ou disseminação de 
pragas vegetais no Estado do Amazonas.

(B) embaraçar a educação sanitária vegetal.
(C) controlar o trânsito de animais no Estado do 

Amazonas.
(D) assegurar a identidade e a sanidade 

dos produtos vegetais destinados aos 
consumidores.

(E) atenuar a participação da comunidade nas 
ações de defesa vegetal.

48. Sobre a Lei Estadual nº 3.803, de 29 de 
agosto de 2012, assinale a alternativa 
correta.

(A) Caberá à ADAF conceder o registro às 
empresas e pessoas físicas atuantes no 
respectivo ramo agropecuário.

(B) No início de cada ano, as empresas 
apresentarão à ADAF um relatório da 
quantidade de agrotóxicos comercializados.

(C)  A fiscalização, o controle e a inspeção 
de agrotóxicos, no estado do Amazonas, 
serão executados por agentes de 
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fiscalização denominados Fiscais                                                       
Estaduais Agropecuários.

(D) As inspeções e fiscalizações serão feitas 
em caráter temporário.

(E) É permitida a reutilização de embalagens 
vazias de agrotóxicos pelas cooperativas.

49. Sobre o uso e a aplicação adequados de 
agrotóxicos, é correto afirmar que

(A) o método atual de aplicação difere do que 
se aplicava no fim do Século XIX.

(B) nas culturas de porte rasteiro, há tendência 
de a deposição do agrotóxico depositar-se 
na região basal.

(C) a pulverização que objetiva molhar 
totalmente as plantas deixou de ser utilizada 
atualmente, pois a folha retém maior 
quantidade de produto químico.

(D) o volume adequado de agrotóxico a ser 
aplicado depende do tipo de tratamento 
que se deseja executar, mas o tamanho 
das gotas geradas pelos bicos determina a 
distribuição do agrotóxico no alvo.

(E) a definição do alvo biológico exige 
conhecimento da biologia da cultura, para 
que se determine em qual estágio ela é 
mais resistente ao agrotóxico.

50. Sobre os processos de pasteurização de 
leite, assinale a alternativa correta.

(A) O leite pasteurizado, destinado ao 
consumo humano, deve ser refrigerado na 
temperatura entre 2ºC e 8ºC.

(B) A pasteurização rápida consiste no 
aquecimento do leite a 130ºC por 15 a 20 
segundos.

(C) A pasteurização lenta consiste no 
aquecimento indireto do leite entre 63ºC e 
65ºC durante 30 minutos. 

(D) É permitida a repasteurização do leite para 
consumo humano direto.

(E) É permitido o armazenamento do leite 
pasteurizado em tanques isotérmicos a uma 
temperatura entre 0ºC e 2ºC. 

51. Segundo o Decreto nº 9.013/2017, todas 
as dependências e equipamentos dos 
estabelecimentos devem ser mantidos 
em condições de higiene antes, durante 
e após os trabalhos industriais. Sobre a 
higienização de uma indústria frigorífica, 
assinale a alternativa correta.

(A) A limpeza do curral deve ser feita a cada 
dois dias.

(B) Visando a um padrão adequado de higiene, 
os equipamentos devem ser submetidos à 
limpeza e à desinfecção.

(C) As mesas de inspeção são os pontos 
contaminados com menor frequência. 

(D) As câmaras frigoríficas devem receber 
desinfecção mensalmente.

(E) As plataformas dos operadores devem ser 
higienizadas com água fria, após o trabalho, 
e ainda uma desinfecção mensal.

52. Qual é a doença que atinge o  
Cupuaçuzeiro e reduz, drasticamente, 
a produção de frutos, podendo causar 
perdas totais?

(A) Podridão dos frutos.
(B) Requeima.
(C) Nematose.
(D) Crosta Negra.
(E) Vassoura-de-bruxa.

53. O Estado do Amazonas é o segundo  
maior produtor de mandioca da região 
Norte. As doenças que acometem a 
cultura podem trazer queda na produção, 
culminando com prejuízos econômicos 
para o produtor. Com base no exposto, 
assinale a alternativa que apresenta 
o nome da  doença que acomete a 
mandioca, que só se manifesta nas 
folhas, na forma de manchas necróticas.

(A) Antracnose.
(B) Mosaico das nervuras.
(C) Ferrugem.
(D) Oídio.
(E) Cercosporose.

54. Doença que acomete os equinos, 
caracterizada por pneumonia e o 
aparecimento de nódulos ou úlceras no 
trato respiratório ou pele. O enunciado 
refere-se

(A) à rodococose.
(B) ao mormo.
(C) ao garrotilho.
(D) à actinobacilose.
(E) ao ectima contagioso.

55. Doença que acomete suínos de todas 
as idades, causa grandes perdas 
econômicas e os principais sinais 
clínicos são: febre, sinais nervosos 
e manchas avermelhadas na pele. O 
enunciado refere-se à

(A) peste suína clássica.
(B) doença de Aujezky.
(C) raiva.
(D) gastroenterite transmissível nos suínos.
(E) erisipela suína.
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56. Sobre a inspeção industrial e sanitária 
de produtos de origem animal no Estado 
do Amazonas, assinale a alternativa 
correta.

(A) A inspeção sanitária no Estado do 
Amazonas, depois de instalada, deve ser 
realizada de forma permanente.

(B) Os produtos de abelhas e seus derivados 
ficam dispensados de inspeção industrial e 
sanitária no Estado do Amazonas.

(C) É de competência dos municípios a 
fiscalização de produtos destinados ao 
comércio intermunicipal.

(D) A ADAF, por meio do Serviço de Inspeção 
Estadual, possui competência privativa 
para fiscalização e inspeção de produtos 
destinados ao comércio intermunicipal.

(E) Entre as ações do Serviço de Inspeção 
Estadual, está a verificação da aplicação 
dos preceitos de bem-estar durante o post 
mortem de animais de abate.

57. São pragas encontradas no feijão:
(A) Pulgão da raiz; Vaquinhas; Lagarta das 

folhas.
(B) Mosca minadora; Ácaro branco; Percevejo 

castanho.
(C) Tripes; Percevejo castanho; Percevejo 

barriga-verde.
(D) Lagarta das vagens; Broca das axilas; 

Curuquerê.
(E) Lagarta-elasmo; Lagarta do cartucho; 

Larva-arame.

58. Em relação ao Sistema de Defesa 
Sanitária Vegetal no Estado do Amazonas, 
é correto afirmar que

(A) é proibido aos servidores da ADAF requisitar 
apoio policial durante fiscalização.

(B) a ocorrência de pragas, com restrições 
fitossanitárias, é de comunicação facultativa 
à ADAF.

(C) a ADAF poderá, em casos especiais, proibir, 
restringir ou estabelecer condições para o 
trânsito de vegetais de peculiar interesse do 
Estado.

(D) a sanidade dos vegetais será comprovada 
através da GTA.

(E) em casos de pragas que tragam risco 
à sanidade de culturas, a ADAF poderá 
interditar apenas áreas privadas.

59. São pragas encontradas no Abacaxi:
(A) Pulgão; Irapuá; Percevejo.
(B) Broca-do-fruto; Ácaro alaranjado; Lagarta-

das-folhas.

(C) Broca-do-coleto; Vaquinha; Tripes.
(D) Pulgão; Lagarta-das-folhas; Tripes.
(E) Colchonilha; Gorgulhos; Manhoso.

60. A respeito do Plano Nacional de Controle 
de Raiva nos Herbívoros, assinale a 
alternativa correta.

(A) É de responsabilidade da ADAF fiscalizar 
a produção de vacinas contra raiva dos 
herbívoros.

(B) O método de controle mais efetivo para o 
morcego hematófago é o uso de vacinas 
contra raiva.

(C) Em casos de raiva em uma propriedade, 
todos os animais da propriedade devem ser 
sacrificados.

(D) O perímetro da área perifocal, em casos de 
raiva, é de 30 km.

(E) Os estabelecimentos comerciais ficam 
obrigados a informar a venda de vacinas 
contra raiva à ADAF.

61. Sobre manejo e aplicações de vacinas, 
assinale a alternativa correta.

(A) As vacinas devem estar bem armazenadas, 
protegidas do sol e mantidas congeladas na 
temperatura entre 2ºC e 8ºC.

(B) É recomendado que as agulhas da seringa 
sejam trocadas a cada recarga da seringa.

(C) A esterilização das agulhas é dispensada 
quando se realiza a vacinação com boas 
práticas de vacinação.

(D) A via de administração de vacinas mais 
comum é a intramuscular.

(E) A conservação da vacina pouco interfere na 
sua qualidade.

62. Um servidor da ADAF, fiscalizando 
um caminhão transportando madeira, 
encontra uma irregularidade. Esse 
infrator poderá ser multado em                                  
R$ 20.000,00 quando

(A) recusar-se a cumprir as determinações da 
fiscalização.

(B) não possuir Certificado Fitossanitário de 
Origem.

(C) causar embaraço, dificultando ou impedindo 
o desempenho da fiscalização.

(D) prestar informação falsa ou enganosa.
(E) tornar-se depositário infiel.

63. É de competência dos servidores da 
ADAF, na área de defesa sanitária  
vegetal,

(A) exercer atividades no interesse de pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que sejam objetos de fiscalização.
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(B) divulgar assuntos próprios da fiscalização 
para pessoas estranhas ao serviço.

(C) executar a destruição e erradicação de 
vegetais, e coleta de material para análise.

(D) fazer cumprir medidas extensivas ao trânsito 
de vegetais.

(E) receber de terceiros, sempre que possível, 
benefícios pelos serviços prestados.

64. Doença que acomete o arroz e ocorre em 
todas as partes aéreas da planta, desde 
os estádios iniciais de desenvolvimento 
até a fase final de produção. Nas 
folhas, os sinais típicos iniciam-se por 
pequenos pontos de coloração castanha, 
que evoluem para manchas elípticas. O 
enunciado refere-se à

(A) mancha estreita.
(B) escaldadura.
(C) queima das bainhas.
(D) mancha parda.
(E) brusone.

65. Quanto à fiscalização de inseticidas 
e fungicidas aplicados na lavoura, é 
correto afirmar que

(A) o registro dos fungicidas será válido por 10 
anos.

(B) qualquer alteração, na composição 
dos produtos já registrados, obriga o 
representante a solicitar novo registro.

(C) os fungicidas e inseticidas podem ser 
vendidos com etiquetas que contenham 
apenas a dose e indicação de uso.

(D) para efeitos de fiscalização, a análise dos 
inseticidas e fungicidas é de competência 
privativa dos laboratórios da ADAF.

(E) é dispensado o registro de produtos químicos 
ou substâncias de uso generalizado nas 
indústrias, quando destinados à venda 
como inseticidas e fungicidas.

66. Referente à destinação final de 
embalagens vazias de agrotóxicos, 
assinale a alternativa correta.

(A) O usuário de agrotóxicos deve efetuar 
a devolução de embalagens vazias em 
qualquer estabelecimento comercial 
registrado para venda de agrotóxicos no 
prazo de 6 meses após a compra.

(B) Os fabricantes de agrotóxicos deverão 
dispor de instalações adequadas para 
o recebimento e armazenamento de 
embalagens vazias.

(C) Deverá constar, na nota fiscal de venda dos 
produtos, o endereço para devolução da 
embalagem vazia.

(D) É proibido o posto de recolhimento ou centro 
de recolhimento receber embalagens vazias 
diretamente dos usuários de agrotóxicos.

(E) É proibida a reutilização das embalagens 
por empresas produtoras de agrotóxicos.

67. A fiscalização de agrotóxicos compete à 
ADAF quando se tratar de

(A) coletas de amostras para análise de 
controle.

(B) estabelecimentos de produção de 
agrotóxico.

(C) estabelecimentos de importação de 
agrotóxico.

(D) uso de agrotóxicos e afins em tratamentos 
quarentenários.

(E) uso e consumo dos produtos agrotóxicos, 
seus componentes e afins na sua jurisdição.

68. Em relação às ações de fiscalização 
e inspeção de agrotóxicos, assinale a 
alternativa correta.

(A) Os agentes de fiscalização terão livre 
acesso, no desempenho de suas atividades, 
aos locais que processem, em qualquer 
fase, a industrialização, o comércio e a 
aplicação de agrotóxicos.

(B) As ações de inspeção e fiscalização terão 
caráter temporário.

(C) O agente de fiscalização da ADAF pode 
interditar parcialmente um estabelecimento, 
sendo a interdição total competência do 
MAPA.

(D) A fiscalização é realizada somente nos 
estabelecimentos produtores e comerciais.

(E) A coleta de amostras, para análise de 
fiscalização, é realizada em 5 partes, de 
acordo com a metodologia indicada.

69. A respeito do Plano Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e 
Tuberculose, é correto afirmar que

(A) a vacinação contra brucelose é obrigatória 
em todos os animais de 3 a 8 meses.

(B) após a vacinação, os animais são marcados 
com ferro quente no lado direito da cara.

(C) as fêmeas vacinadas com a cepa B19 devem 
ser marcadas com o último algarismo do 
ano de vacinação.

(D) fêmeas acima de 8 meses podem ser 
revacinadas com a cepa B19.

(E) o produtor deve comprovar a vacinação à 
ADAF, no mínimo, uma vez ao ano.
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70. Assinale a alternativa correta sobre o 
trânsito de produtos de origem animal no 
Estado do Amazonas.

(A) A ADAF pode permitir o comércio 
intermunicipal de produtos de origem animal 
sem apresentação do certificado sanitário, 
observadas as disposições contidas na 
legislação estadual ou federal.

(B) O certificado sanitário, para comércio 
intermunicipal de produtos de origem 
animal, não possui prazo de validade.

(C) É obrigatória a apresentação de Certificado 
Sanitário para o leite acondicionado em 
latão destinado a estabelecimento com 
serviços de inspeção.

(D) Somente o Agente de Fiscalização da ADAF 
pode exigir a apresentação do Certificado 
Sanitário para produto de origem animal.

(E) O produto de origem animal tem prioridade 
apenas no embarque fluvial e rodoviário.

71. É de competência da ADAF fiscalizar 
qual estabelecimento?

(A) Casas atacadistas.
(B) Estabelecimentos varejistas.
(C) Estabelecimento de laticínio que faça 

comércio interestadual.
(D) Entrepostos de ovos que faça comércio 

internacional.
(E) Frigorífico que faça comércio intermunicipal.

72. Assinale a alternativa correta em relação 
à Tuberculose Bovina.

(A) Os testes de rotina para o diagnóstico da 
Tuberculose Bovina são: teste cervical 
simples, teste da prega caudal e teste 
cervical comparativo.

(B) A Tuberculose Bovina não é transmitida ao 
homem.

(C) O teste da prega caudal deve ser realizado 
exclusivamente em bovinos de leite.

(D) Os animais reagentes positivos para 
Tuberculose Bovina devem ser sacrificados 
na propriedade.

(E) Os bezerros devem ser vacinados contra 
Tuberculose Bovina entre 3 e 8 meses de 
idade.

73. O produto cárneo obtido de carnes 
cominuídas das diferentes espécies 
animais, condimentado, com adição 
ou não de ingredientes, embutido em 
envoltório natural ou artificial é o/a

(A) bacon.
(B) mortadela.
(C) morcela.

(D) linguiça.
(E) charque.

74. Qual é o método de insensibilização para 
o abate humanitário de bovinos?

(A) Eletronarcose.
(B) Pistola com dardo cativo.
(C) Câmara de gás.
(D) Arma de fogo.
(E) Choupeamento.

75. As linhas de inspeção são os pontos da 
sala de matança onde, sistematicamente, 
realizam-se os exames post mortem na 
rotina de inspeção, à medida que as 
peças vão sendo retiradas do animal 
durante o abate. Sobre as linhas de 
inspeção no abate de bovinos, assinale 
a alternativa correta.

(A) Na linha A, é avaliada a cabeça.
(B) Na linha D, são avaliados os pulmões e o 

fígado.
(C) Na Linha F, são avaliados os pulmões e o 

coração.
(D) Na linha G, é avaliado o cérebro.
(E) Na linha E, é avaliada a carcaça.

76. Nos estabelecimentos avícolas de 
reprodução e comerciais, será realizado 
monitoramento sanitário contra quais 
doenças?

(A) Doença de Gumboro e Coccidiose.
(B) Doença de Marek e Bouba Aviária.
(C) Cólera Aviária e Pulorose.
(D) Doença de Newcastle e Verminose.
(E) Micoplasmas e Salmonelas.

77. Doença de distribuição mundial, que 
é transmitida por meio de sangue 
contaminado de equinos clinicamente 
acometidos ou inaparentemente 
infectados   durante o  repasto 
interrompido de insetos sugadores 
de sangue. Os animais acometidos 
apresentam febre e perda de peso 
crônica. O enunciado faz referência

(A) à anemia infecciosa equina.
(B) à rodococose.
(C) à nutaliose.
(D) ao mormo.
(E) ao garrotilho.
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.

78. Qual é a bactéria que causa a Brucelose 
nos Bovinos?

(A) Brucella melitensis.
(B) Brucella ovis.
(C) Brucella bovis.
(D) Brucella abortus.
(E) Brucella suis.

79. Assinale a alternativa que apresenta 
o nome do morcego responsável pela 
transmissão da Raiva dos Herbívoros.

(A) Minon crenulatum.
(B) Desmodus rotundus.
(C) Diclidurus albus.
(D) Saccopterys leptura.
(E) Anoura caudifer.

80. Para diagnóstico do mormo, realiza-se 
qual teste?

(A) Teste da papaína.
(B) Teste da imunodifusão.
(C) Teste do bastão.
(D) Teste da maleína.
(E) Teste da prega caudal.


