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1 Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo 

escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50. 

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, que será entregue pelo fiscal durante a 
prova, é o único documento válido para a correção das questões 
objetivas 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 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. 

6 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma 
haverá substituição por erro do candidato. 

7 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.  

8 A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o 
tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da 
prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.  

9 Reserve, no mínimo, os 15 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o 
preenchimento.  

10 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. 

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

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

13 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 21/08/2016 – Data de aplicação da prova objetiva. 

 22/08/2016 – 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. 

 
Direitos dos animais: história do conceito 
 
O debate sobre direitos dos animais no século XX 

pode ser traçado no passado, na história dos primeiros 
filósofos. No século VI a.C., Pitágoras, filósofo e 
matemático, já falava sobre respeito animal, pois 
acreditava na transmigração de almas. Aristóteles escreveu, 
no século IV a.C., argumentando que os animais estavam 
distantes dos humanos na Grande Corrente do Ser ou 
escala natural. Alegando irracionalidade, concluía que os 
animais não teriam interesse próprio, existindo apenas para 
benefício dos Seres Humanos. 

O filósofo Ramon Bogéa, no século XV, afirmava 
que os animais deveriam ter direitos como os humanos. No 
século XVII, o filósofo francês René Descartes argumentou 
que animais não têm almas, logo não pensam e não sentem 
dor. Contra isso, Jean-Jacques Rousseau argumentou, no 
prefácio do seu Discursos sobre a Desigualdade (1754), que 
os seres humanos são animais, embora ninguém "exima-se 
de intelecto e liberdade".  

Um contemporâneo de Rousseau, o escritor 
escocês John Oswald, que morreu em 1793, no livro The Cry 
of Nature or an Appeal to Mercy and Justice on Behalf of 
the Persecuted Animals, argumentou que um Ser Humano é 
naturalmente equipado de sentimentos de misericórdia e 
compaixão. "Se cada Ser Humano tivesse que testemunhar 
a morte do animal que ele come", argumentava ele, "a 
dieta vegetariana seria bem mais popular". A divisão do 
trabalho, no entanto, permite que o homem moderno 
coma carne sem passar pela experiência que Oswald chama 
de alerta para as sensibilidades naturais do Ser Humano, 
enquanto a brutalização do homem moderno faz dele um 
acomodado com essa falta de sensibilidade. 

Mais tarde, no século XVIII, um dos fundadores do 
utilitarismo moderno, o filósofo britânico Jeremy Bentham, 
argumenta que a dor animal é tão real e moralmente 
relevante como a dor humana e que "talvez chegue o dia 
em que o restante da criação animal venha a adquirir os 
direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não 
ser pela mão da tirania". Bentham argumenta ainda que a 
capacidade de sofrer e não a capacidade de raciocínio deve 
ser a medida para como nós tratamos outros seres.  

No século XIX, Arthur Schopenhauer argumenta 
que os animais têm a mesma essência que os humanos, a 
despeito da falta da razão. Embora considere o 
vegetarianismo como uma boa causa, não o considera 
moralmente necessário e assim posiciona-se contra a 
vivissecção, como uma expansão da consideração moral 
para os animais.  
 

 
(Adaptado de wikipedia.org.br) 

 
 

QUESTÃO 1  
Sobre o conectivo “pois”, em “No século VI a.C., Pitágoras, 
filósofo e matemático, já falava sobre respeito animal, pois 
acreditava na transmigração de almas”, pode-se afirmar 
corretamente que: 
 
(A) é uma conjunção subordinativa causal, que poderia ser 

substituída, sem alteração de sentido, por “porém” ou 
“contudo”. 

(B) conecta duas orações em um período composto por 
subordinação, sendo uma a principal e a outra a 
subordinada substantiva. 

(C) não poderia ser substituído por “já que”, porque tal 
substituição levaria o sentido a ser exatamente o 
oposto do que é. 

(D) poderia ser substituído por “porque” sem alteração 
significativa de significado e sem prejuízo para as 
regras da Norma Culta da língua. 

(E) poderia ser substituído por “por que” sem alteração 
significativa de significado e sem prejuízo para as 
regras da Norma Culta da língua. 

 
 

QUESTÃO 2  
De acordo com o texto, pode-se afirmar corretamente que: 
 
(A) Aristóteles viveu há aproximadamente dois séculos. 
(B) segundo Pitágoras, a irracionalidade justificava o fato 

de que os animais existem apenas para benefício dos 
seres humanos. 

(C) o filósofo Ramon Bogéa é o mais antigo dentre aqueles 
mencionados no texto. 

(D) para Descartes, as almas dos animais seriam mais 
puras do que as dos seres humanos. 

(E) as ideias de Rousseau vão de encontro às de Descartes. 
 
 

QUESTÃO 3  
Analise as afirmativas seguintes, a respeito do texto. 
 
I. As ideias de vegetarianismo, segundo o texto, têm suas 

origens no século XX. 
II. Segundo John Oswald, a brutalização do homem não 

permite que ele compreenda a importância da ingestão 
de carnes de animais para seu desenvolvimento 
fisiológico. 

III. O britânico Jeremy Bentham defende a ideia de que os 
sentimentos dos animais devem ser preteridos em 
relação aos dos humanos, já que estes têm apenas 
sensações irreais. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) nenhuma. 
(B) I, somente. 
(C) II, somente. 
(D) III, somente. 
(E) duas das afirmativas, somente. 
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QUESTÃO 4 

Observe a seguinte passagem do texto: 
 

“Bentham argumenta ainda que a capacidade de sofrer e 
não a capacidade de raciocínio deve ser a medida para 

como nós tratamos outros seres.” 
 
Agora, assinale a alternativa em que a passagem tenha sido 
reescrita sem significativa alteração de sentido e 
respeitando a Norma Culta da língua. 
 
(A) Bentham, argumenta no mais que, a capacidade de 

sofrer, e não a capacidade de raciocínio, deve ser a 
medida, para como nós tratamos outros seres. 

(B) Além disso, segundo os argumentos de Bentham, o que 
deve ser a medida para como nós tratamos outros 
seres é a capacidade de sofrer, não a de raciocinar. 

(C) Bentham refuta ainda a ideia de que a capacidade de 
sofrer e não a capacidade de raciocínio deve ser a 
medida para como nós tratamos outros seres. 

(D) Ademais, segundo os argumentos de Bentham o quê 
deve ser à medida para como nós tratamos outros 
seres é a capacidade de sofrer, não a de raciocinar. 

(E) Segundo, porém,  os argumentos de Bentham o que 
deve ser a medida para como nós tratamos outros 
seres é a capacidade desses de sofrer, não o de 
raciocinar. 

 
 

QUESTÃO 5 

Sobre a forma verbal “têm”, que aparece destacada no 
último parágrafo do texto, assinale a afirmativa correta. 
 
(A) Está flexionada na terceira pessoa do singular. 
(B) Está no plural, mas essa flexão de número é facultativa 

nesse contexto. 
(C) Está no plural, em respeito às regras de concordância 

verbal. 
(D) Está no plural, em respeito às regras de concordância 

nominal. 
(E) Está no plural, em respeito às regras de regência 

verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
(www.fotofrases.com.br) 

 

QUESTÃO 6 

A palavra “jacaré-de-papo-amarelo”: 
 

(A) não tem plural. 
(B) tem como plural “jacarés-de-papo-amarelo”. 
(C) tem como plural “jacarés-de-papos-amarelos”. 
(D) tem como plural “jacaré-de-papos-amarelo”. 
(E) tem como plural “jacarés-papo-amarelo”. 

 

QUESTÃO 7 

A palavra “extintos” está escrita corretamente com “x”, nos 
quadrinhos. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
podem ser corretamente completadas com “x”. 
 

(A) e_trutura – e_pécie – e_ercício. 
(B) te_to – e_pátula – e_pecial. 
(C) e_pacial – e_pectro – e_encial. 
(D) e_ército – e_ceção – e_tracurricular. 
(E) e_ame – em_ente –  _iqueiro. 

 

QUESTÃO 8 

Há, na tirinha, uma quebra de expectativa, que consiste: 
 

(A) no fato de o garotinho interpretar a fala “pode ser 
perigoso” como sendo ele um risco para o jacaré, não o 
contrário. 

(B) no fato de que não existem mais jacarés como aquele que 
aparece na tirinha, especialmente no Brasil, como se pode 
interpretar pelo contexto. 

(C) na ideia de que o garoto, na verdade, tinha ido até aquele 
local para caçar o jacaré, o que é uma grande ironia. 

(D) na constatação de que o jacaré se comporta como um ser 
humano. 

(E) na descrição minuciosa do jacaré, feita por um sapo. 
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QUESTÃO 9 

Sobre as formas verbais “sei” (segundo quadrinho) e 
“foram” (terceiro quadrinho), pode-se afirmar que estão, 
respectivamente: 
 
(A) na primeira pessoa do plural, no pretérito; na segunda 

pessoa do plural, no presente. 
(B) na primeira pessoa do singular, no passado; na terceira 

pessoa do singular, no presente. 
(C) na primeira pessoa do singular, no presente; na 

terceira pessoa do plural, no passado. 
(D) na terceira pessoa do plural, no presente; na terceira 

pessoa do singular, no presente. 
(E) na segunda pessoa do singular, no presente; na 

segunda pessoa do plural, no presente. 
 
 

QUESTÃO 10 

A respeito da palavra "ele", presente no último quadrinho, 
analise as afirmativas. 
 

I. É um pronome pessoal reto. 
II. Prejudica a coesão textual. 
III. Retoma, semanticamente, “Dinho” (1º quadrinho). 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11  
O valor cobrado por uma consulta ao médico veterinário é 
de R$ 200,00. Porém, o veterinário concede um desconto 
de 15% para um determinado cliente. Qual será o valor a 
ser pago, por este cliente, pela consulta? 
 

(A) R$ 145,00 
(B) R$ 150,00 
(C) R$ 190,00 
(D) R$ 170,00 
(E) R$ 180,00 
 
 

QUESTÃO 12  
Um médico veterinário consegue atender 14 clientes com 
seus pets em 4 horas de trabalho. Caso o seu ritmo seja 
mantido constante, quantos clientes ele conseguirá atender 
em 10 horas de trabalho? 
 
(A) 35 pacientes. 
(B) 28 pacientes. 
(C) 24 pacientes. 
(D) 32 pacientes. 
(E) 30 pacientes. 
 
 

QUESTÃO 13  
A relação entre o consumo semanal de copos de café (y) 
em um consultório veterinário e a quantidade de clientes 
(x) que frequentam o consultório é dada pela seguinte 
equação: 

 
 
Qual será o consumo semanal de copos de café do 
consultório veterinário, caso, durante a semana, ele seja 
frequentado por 20 clientes? 
 
(A) 60 copos. 
(B) 64 copos. 
(C) 32 copos. 
(D) 24 copos. 
(E) 52 copos. 

 
 

QUESTÃO 14  
A caixa d’água de uma clínica veterinária possui formato 
cúbico, com aresta de 1,5 metros. Quantos litros de água 
cabem nessa caixa d’água? 
 
(A) 1.500 litros. 
(B) 2.250 litros. 
(C) 3.375 litros. 
(D) 3.000 litros. 
(E) 2.225 litros. 
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QUESTÃO 15  
Em uma operação de divisão de números naturais, o 
quociente é igual a 6 e o dividendo é igual a 54. Qual é o 
valor do divisor? 
 
(A) 54 
(B) 9 
(C) 12 
(D) 6 
(E) 18 

 
 

QUESTÃO 16 

Observe atentamente a equação:  

 
Qual é o valor da incógnita  da equação? 

 
(A) 7 
(B) 14 
(C) 3,5 
(D) 6 
(E) 8 

 
 

QUESTÃO 17 

Resolva a seguinte expressão fracionária: 
 

 
 
(A) 11/12 
(B) 2/13 
(C) 5/14 
(D) 3/5 
(E) 7/12 

 
 

QUESTÃO 18  
A figura a seguir representa as dimensões da sala de espera 
de um consultório veterinário. 
 

 
 
Qual é o valor do perímetro da sala? 
 
(A) 68 cm 
(B) 340 cm 
(C) 80 cm 
(D) 220 cm 
(E) 375 cm 

 
 
 

QUESTÃO 19 

Assinale a alternativa que contém a representação decimal 
da fração 3/8. 
 
(A) 0,75 
(B) 0,375 
(C) 2,667 
(D) 0,25 
(E) 2,75 

 

QUESTÃO 20 

Para efetuar a limpeza de 6 vidraças de uma clínica 
veterinária, foram consumidos 50 ml (mililitros) de 
detergente. Considerando-se que todas as vidraças tenham 
tamanhos iguais, qual é a quantidade de detergente 
necessária para limpar 48 vidraças? 

 
(A) 320 ml 
(B) 480 ml 
(C) 360 ml 
(D) 420 ml 
(E) 400 ml 

 
 

RASCUNHO 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 21 
Na Amazônia, a previsão de falta de chuvas e a 
consequente secura do solo nunca foram tão extremos, 
mostra novo estudo. A consequência dessa combinação 
pode ser a maior temporada de queimadas já registradas. 
A pesquisa foi comandada por pesquisadores da 
Universidade da Califórnia em Irvine (EUA) e os resultados 
se baseiam em um modelo matemático que leva em conta 
uma previsão meteorológica de médio prazo – de como 
será o tempo nos próximos meses. Espera-se que os 
próximos três meses (julho, agosto e setembro) sejam 
particularmente secos na região. 
(...) 
No estudo americano foi calculado o risco de queimadas 
em dez regiões diferentes da mata em três países, Brasil, 
Peru e Bolívia. 
 

(http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2016/07/1790015-forte-seca-
pode-fazer-amazonia-ter-recorde-de-queimadas.shtml) 

 
 
Com base no texto acima, leia as afirmativas.  
 
I. O provável culpado, segundo a Nasa, que disponibilizou 

dados para o estudo, pode ser o El Niño, fenômeno 
climático que bagunça também o clima amazônico. As 
temperaturas anormais do oceano Pacífico entram na 
conta que fez disparar o alarme dos cientistas. A 
primeira grande estiagem desse tipo foi em 2005 e 
houve outra em 2010. A de 2016 promete ser a pior de 
todas. 

 
II. A região de Mato Grosso é que sustenta o título de 

campeã de queimadas (entre 2001 e 2014, o Mato 
Grosso apresentou uma média de 46,1 mil focos de 
incêndio na mata por milhão de hectares (área 
equivalente à de um quadrado de 100 km de lado). 

 
III. Um tipo de queimada que vem crescendo é a queima 

de resíduos de plantações. No tempo seco, é fácil que 
o fogo se alastre, causando prejuízo à biodiversidade e 
lançando material particulado e gás carbônico na 
atmosfera, contribuindo com o efeito-estufa e o 
aquecimento global. 
 

Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) há somente uma afirmativa correta. 
(E) todas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22  
Em decisão histórica, que tem potencial para mudar o rumo 
da geopolítica mundial pelas próximas décadas, os 
britânicos decidiram em referendo deixar a União Europeia 
(UE). A opção de "sair" venceu a de permanecer no bloco 
europeu por mais de 1,2 milhão de votos de diferença, em 
resultado divulgado por volta das 3h do dia 24 de junho. 
 

(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-
uniao-europeia-em-referendo.html) 

 
Com base no texto acima e em seus conhecimentos, analise 
as afirmativas. 
 
I. O referendo derrubou também o primeiro-ministro 

britânico, David Cameron, assumindo em seu lugar a 
vice-ministra da Energia do Reino Unido, Andrea 
Leadsom, que será a segunda mulher no posto de 
primeiro-ministro britânico depois de Margaret 
Thatcher. 

 
II. O Reino Unido começou a fazer parte da União 

Europeia em janeiro de 1973. No entanto, não faz 
parte da zona do euro – formada pelos países que têm 
o euro como moeda oficial. Os britânicos continuam 
usando a libra esterlina. 

 
III. Até então, nunca um país membro havia deixado a 

união política e econômica dos países que formam a 
União Europeia. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) há somente uma afirmativa correta. 
(E) todas estão corretas. 
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QUESTÃO 23 

Onze meses depois de o presidente Nicolás Maduro 
ordenar o fechamento unilateral e por tempo indefinido da 
fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, milhares de 
venezuelanos a atravessaram neste domingo, com o 
consentimento das autoridades de Caracas, em busca de 
comida e medicamentos. Embora o fechamento da 
passagem fronteiriça tenha ocorrido em agosto de 2015 
para evitar a fuga para a Colômbia de produtos subsidiados 
de consumo básico, agora, quase um ano depois, trata-se 
de que os consumidores venezuelanos tenham acesso a 
esses bens. 
 
(http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/10/internacional/1468158142_09

5096.html) 

 
Sobre a situação da Venezuela, considere as afirmativas a 
seguir e assinale a incorreta. 
 
(A) O presidente Nicolás Maduro ordenou o fechamento 

da fronteira no ano passado, após um ataque de 
supostos paramilitares colombianos contra uma 
patrulha militar venezuelana, com um saldo de três 
militares e um civil venezuelanos feridos. 

(B) O fechamento é justificado pelo governo como uma 
campanha para “refundar a fronteira” e combater os 
flagelos do chamado “contrabando de extração” e do 
crime organizado. A oposição, porém, denuncia que o 
fechamento da fronteira agravou a escassez de 
alimentos e remédios na zona. 

(C) Na época teve início uma onda de deportações 
sumárias de cidadãos colombianos que estavam na 
Venezuela, o que precipitou uma crise diplomática 
entre ambos os países. 

(D) O governo brasileiro manobra para tentar convencer a 
Venezuela a aceitar o envio de remédios e insumos 
médicos. A ajuda poderia ser encaminhada em forma 
de kits que incluiriam remédios e material, como luvas 
cirúrgicas. Mas, além do Brasil, nenhum outro país da 
América Latina oferece ajuda ou busca diálogo com a 
Venezuela.   

(E) Caracas nega haver crise humanitária no país e 
considera ofertas de ajuda uma armadilha destinada a 
criar condições para uma intervenção estrangeira. O 
governo venezuelano só aceitaria ajuda externa sob 
forma financeira, como linhas de crédito para 
importação. 

 
 

QUESTÃO 24 

Os candidatos que pretendem disputar as eleições de 
outubro devem ficar atentos às datas que estão no 
calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. Nestas 
eleições, serão aplicadas as mudanças estabelecidas pela 
Reforma Eleitoral (Lei nº 13.165/2015), aprovada no ano 
passado pelo Congresso.  
 

(http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-07/eleicoes-2016-
partidos-podem-escolher-candidatos-partir-do-dia-20-deste-mes) 

 
 
 

Quais mudanças foram trazidas pela nova norma? 
 
I. Mudanças nos prazos, como aumento do período para 

apresentação dos registros de candidaturas. 
 

II. Diminuição na duração da propaganda no rádio e na 
televisão. 

 
III. Proibição de doações de empresas privadas para as 

campanhas políticas. A partir de agora, os partidos 
deverão se manter por meio de doações de pessoas 
físicas e de recursos do Fundo Partidário. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) há somente uma afirmativa correta. 
(E) todas estão corretas. 

 
 

QUESTÃO 25 

A barragem de Fundão, pertencente à Samarco, cujas 
donas são a Vale e a BHP Billiton, se rompeu no dia 5 de 
novembro de 2015, destruindo o distrito de Bento 
Rodrigues e deixando centenas de desabrigados. 
A lama gerada pelo rompimento atravessou o Rio Doce e 
chegou ao mar do Espírito Santo. No percurso do rio, 
cidades tiveram de cortar o abastecimento de água para a 
população em razão dos rejeitos. Dezenove pessoas 
morreram. 

 
(http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-

mariana/noticia/2016/06/ibama-teme-que-dique-da-samarco-chegue-ao-
limite-antes-das-chuvas.html) 

 

Sobre as ações emergenciais e reparações dos danos 
ambientais que estão sendo tomadas pela mineradora, leia 
as afirmativas seguintes. 
 
I. A construção do dique S4 logo abaixo do local onde 

existia Bento Rodrigues, distrito destruído pelo “mar de 
lama”, está em fase avançada.  

 
II. A previsão é que outros três diques sejam construídos 

ao longo do Rio Gualaxo do Norte.  
 

III. A Samarco pretende reflorestar as margens dos rios 
Gualaxo, Carmo e Doce, recuperar afluentes, conter 
sedimentos nas margens dos rios. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) há somente uma afirmativa correta. 
(E) todas estão corretas. 
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

QUESTÃO 26 
Com relação às diretrizes estabelecidas pelo Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 

dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 
pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus 
impostos significa causar-lhe dano moral. 

(B) O servidor público deve ter respeito à hierarquia, 
zelando pelo cumprimento das ordens de seus 
superiores, ainda que contrárias à lei. 

(C) O servidor público não deve decidir apenas entre o 
legal e o ilegal, o justo e o injusto, mas principalmente 
entre o honesto e o desonesto, observando os 
princípios estabelecidos pela Constituição Federal. 

(D) Causar dano a qualquer bem pertencente ao 
patrimônio público, por descuido ou má vontade, não 
constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 
instalações, mas a todos os homens de boa vontade 
que dedicaram sua inteligência e suas esperanças para 
construí-los. 

(E) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 
trabalho é fator de desmoralização do serviço público, 
o que quase sempre conduz à desordem nas relações 
humanas. 

 

QUESTÃO 27  
Considerando os deveres e as vedações impostas ao 
servidor público pelo Decreto nº 1.171/94, analise as 
afirmativas a seguir. 
  
I. O servidor público deve exercer suas atribuições com 

rapidez e rendimento, procurando resolver situações 
procrastinatórias, com o fim de evitar dano moral ao 
usuário. 
 

II. Quando estiver diante de duas opções, o servidor 
público sempre deve escolher a melhor e mais 
vantajosa para o bem comum. 

 
III. O servidor público não deve ser conivente com infração 

ao Código de Ética de sua profissão, ainda que o faça 
em função de seu espírito de solidariedade. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

Sobre as Comissões de Ética mencionadas no Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nos termos do Código de Ética, apenas os órgãos da 

Administração Pública direta devem criar as Comissões 
de Ética mencionadas no enunciado. 

(B) Além de aplicar penas de suspensão, as Comissões de 
Ética podem apresentar parecer devidamente 
fundamentado, sugerindo a demissão do servidor 
público. 

(C) As Comissões de Ética são instituídas com a função de 
orientar e aconselhar sobre a ética profissional do 
servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público. 

(D) Autarquias, empresas públicas ou qualquer outra 
entidade da Administração Pública Federal indireta 
estão dispensadas da criação das Comissões de Ética. 

(E) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de 
Ética é a de multa, e sua fundamentação constará do 
respectivo parecer. 

 
 

QUESTÃO 29  
Considerando as normas da Lei nº 8.112/90, sobretudo as 
regras estabelecidas para provimento de cargos públicos, 
assinale a alternativa incorreta.  
 
(A) Nos termos da lei mencionada no enunciado, a 

quitação com as obrigações militares e eleitorais é um 
dos requisitos básicos para investidura em cargo 
público. 

(B) O provimento dos cargos públicos deve ser realizado, 
em todos os casos, mediante ato do Governador do 
Estado. 

(C) A lei mencionada no enunciado estabelece formas de 
provimento dos cargos públicos, dentre as quais a 
readaptação e a recondução. 

(D) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

(E) A investidura em cargo público ocorre com a posse. 
 

 

QUESTÃO 30 
“[...] Retorno do servidor aposentado por invalidez à 
atividade, quando junta médica oficial declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria”. 
 

(Lei nº 8.112/1990) 

 
Com relação às formas de provimento do cargo público 
estabelecidas pela Lei nº 8.112/1990, o texto acima 
corresponde à definição legal de: 
 
(A) readaptação. 
(B) aproveitamento. 
(C) ascensão. 
(D) nomeação.  
(E) reversão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 

A Norma Regulamentadora (NR 6) estabelece as regras a 
serem seguidas na aquisição e utilização dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs). Assinale a alternativa 
incorreta. 
 
(A) Considera-se EPI todo dispositivo ou produto, de uso 

individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à 
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança 
e a saúde no trabalho. 

(B) É de responsabilidade do empregador (empresa), em 
forma de empréstimo, no qual o empregado tem seu 
valor descontado no ato demissional, mau uso ou 
extravio. 

(C) É de obrigatoriedade e custo do empregador, contendo 
o certificado de aprovação emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

(D) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, inclusive para 
atender a situações de emergência. 

(E) É obrigação do empregador fornecer o EPI sempre que 
as medidas de ordem geral não ofereçam completa 
proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou 
de doenças profissionais e do trabalho. 
 
 

QUESTÃO 32 

Para se evitar uma intoxicação alimentar, os alimentos 
devem ser monitorados desde o recebimento até o 
momento de servi-los. No que diz respeito aos ovos, as 
condições desejáveis seguem algumas regras, tais como: 
 
I. devem apresentar a casca brilhante. 

 
II. devem ter a gema saliente e arredondada. 

 
III. devem ser recebidos em temperatura ambiente. 

 
IV. devem ser recebidos refrigerados (até 10 graus 

Celsius). 
 
É correto o que se afirma somente em: 
 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I e IV. 
(E) I, II e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

Na ausência de câmaras frigoríficas para cada preparação 
ou alimento, devem-se respeitar as normas de boas 
práticas para armazenagem dos alimentos num mesmo 
local. O procedimento correto é que as prateleiras do meio 
acondicionem: 
 
(A) alimentos pré-preparados (como carnes temperadas). 
(B) carnes cruas e hortifrutigranjeiros separados entre si. 
(C) hortifrutigranjeiros em sacos plásticos transparentes e 

com furos, permitindo a circulação de ar. 
(D) alimentos sem preparo ou pré-preparo (como carnes e 

frangos recebidos e ainda não manipulados). 
(E) alimentos prontos para o consumo (como saladas 

higienizadas e sobremesas). 
 
 

QUESTÃO 34 

Na área de manipulação, a proliferação de bactérias 
levando à contaminação dos alimentos ocorre, entre outros 
fatores, pela temperatura ideal que favoreça tal 
multiplicação. Esta temperatura: 
 
(A) varia entre 25 e 60 graus Celsius. 
(B) é abaixo de 60 graus Celsius. 
(C) é acima de 30 graus Celsius. 
(D) varia entre 15 e 50 graus Celsius. 
(E) varia entre 35 e 65 graus Celsius. 

 
 

QUESTÃO 35 

Durante a etapa de distribuição, em que os alimentos estão 
expostos para o consumo imediato, o controle de tempo e 
temperatura para não ocorrer multiplicação microbiana 
deve ser rigoroso. O procedimento seguro para alimentos 
servidos frios segue a seguinte regra: 
 
(A) devem ser distribuídos no máximo a 8°C por até 6 

horas ou, quando a temperatura estiver entre 10°C e 
21°C, permanecer na distribuição por até 4 horas. 

(B) devem ser distribuídos no máximo a 10°C por até 2 
horas. 

(C) devem ser distribuídos no máximo a 10°C por até 4 
horas ou, quando a temperatura estiver entre 10°C e 
21°C, permanecer na distribuição por até 2 horas. 

(D) devem ser distribuídos no máximo a 8°C por até 6 
horas ou, quando a temperatura estiver entre 8°C e 
25°C, permanecer na distribuição por até 4 horas. 

(E) devem ser distribuídos no máximo a 8°C por até 4 
horas. 
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QUESTÃO 36 

Nas boas práticas para conservação dos alimentos, 
considera-se alimento refrigerado aquele mantido entre 0 e 
10 graus Celsius, de acordo com o gênero alimentício. A 
recomendação para frios e laticínios é:  
 
(A) até 12 graus Celsius.  
(B) até 3 graus Celsius.  
(C) entre 8 e 15 graus Celsius.  
(D) 2 graus Celsius.  
(E) até 8 graus Celsius.  

 
 

QUESTÃO 37 

A guarda de amostra deve ser realizada a cada refeição, 
com o objetivo de esclarecimento na ocorrência de 
enfermidade transmitida por alimentos prontos para o 
consumo. Tal procedimento deve obrigatoriamente: 
 
(A) incluir todos os componentes do cardápio da refeição 

servida e ser realizada imediatamente após o término 
da preparação. 

(B) contemplar todos os componentes do cardápio da 
refeição servida e ser realizada no balcão de 
distribuição antes da chegada dos comensais. 

(C) contemplar os componentes não industrializados do 
cardápio da refeição servida e ser realizada no ato da 
distribuição com 1/4 do tempo antes do término da 
mesma. 

(D) incluir todos os componentes do cardápio da refeição 
servida e ser realizada no ato da distribuição antes da 
chegada dos comensais. 

(E) contemplar todos os componentes do cardápio da 
refeição servida e ser realizada no ato da distribuição 
com 1/3 do tempo antes do término da mesma. 
 
 

QUESTÃO 38 

No procedimento correto para a higiene das mãos antes de 
manipular alimentos, o uso do álcool 70% após a lavagem 
deve ser feito: 
 
(A) em todas as ocasiões. 
(B) quando manipular alimentos prontos para o consumo. 
(C) sempre, exceto quando se utilizar sabão bactericida na 

lavagem. 
(D) quando manipular alimentos que serão consumidos 

crus, como saladas e carpaccio.  
(E) após ter fumado, retirado o lixo ou usado o banheiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

O controle de temperatura dos alimentos deve ter seu 
registro sob controle e atender às regras dos 
Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Os alimentos 
submetidos à cocção devem atingir no fogo ao menos: 
 
(A) 74°C no seu centro geométrico ou combinações de 

tempo e temperatura. 
(B) 65°C no seu centro geométrico ou combinações de 

tempo e temperatura. 
(C) 90°C no seu centro geométrico ou combinações de 

tempo e temperatura. 
(D) combinações de tempo e temperatura como 65°C por 

3 minutos.  
(E) combinações de tempo e temperatura como 60°C por 

8 minutos.  
 
 

QUESTÃO 40 

O armazenamento de alimentos não refrigerados (estoque 
seco) não deve ser feito diretamente no chão e sim em 
prateleiras ou estrados. Estes últimos: 
 
(A) devem ter distância de 60 cm de altura do chão para 

circulação de ar. 
(B) devem ter distância de 25 cm de altura do chão. 
(C) devem ter distância de, no mínimo, 10 cm de altura do 

chão. 
(D) não há restrição de altura, porém o material do local 

de armazenamento deve ser resistente, como 
polietileno, e nunca de madeira. 

(E) devem ter distância de, no mínimo, 40 cm de altura do 
chão. 
 
 

QUESTÃO 41 

Para o procedimento de descongelamento seguro, as boas 
práticas aplicadas às carnes, aves e pescados recomendam:  
 
(A) o descongelamento em câmara ou geladeira a 9°C. 
(B) o descongelamento em água com temperatura inferior 

a 21°C por 8 horas. 
(C) o descongelamento em forno de convecção ou de 

micro-ondas. 
(D) o descongelamento em água com temperatura inferior 

a 24°C por 6 horas. 
(E) que, após o descongelamento, o produto fique na 

geladeira a 10°C ou menos, conforme critérios de uso. 
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QUESTÃO 42 

O pagamento do adicional de insalubridade está previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu capítulo V, 
artigo 192, ao trabalhador que exerça seu ofício em 
condições de insalubridade. O artigo 191 define que “A 
eliminação ou a neutralização da insalubridade” ocorrerá: 
 
(A) com a adoção de medidas que reduzam em, pelo 

menos, 25% o risco operacional.  
(B) com a adoção de um manual de boas práticas sobre os 

procedimentos insalubres e uma comissão capacitada 
para sua implantação. 

(C) com a padronização de métodos de avaliação e vistoria 
de pontos e perigos críticos de controle (APPCC) para 
cada procedimento. 

(D) com a adoção de medidas que reduzam em, pelo 
menos, 40% o risco operacional.  

(E) com a utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) que diminuam a intensidade ou 
concentração do agente agressivo abaixo dos limites 
de tolerância. 
 
 

QUESTÃO 43 

No controle e disposição do armazenamento de alimentos, 
além da identificação e separação dos gêneros, é 
necessário também atenção aos materiais utilizados no 
estoque. Considera-se material permitido no interior da 
unidade de alimentação: 
 
(A) caixote de madeira. 
(B) caixa de papelão original do produto. 
(C) caixa de papelão não original do produto. 
(D) sacaria.  
(E) palha de aço. 

 
 

QUESTÃO 44 

No cronograma de higienização, luminárias, interruptores, 
tomadas, telas, freezer, devem ter escala de frequência: 
 
(A) diária. 
(B) quinzenal (a cada 15 dias). 
(C) semestral (a cada 6 meses). 
(D) semanal (toda semana). 
(E) mensal (uma vez por mês). 

 
 

QUESTÃO 45 

A higienização da caixa d’água deve ser realizada por 
empresa especializada que também deve efetuar a troca 
dos filtros da unidade de alimentação e a periocidade deste 
procedimento não deve ultrapassar: 
 
(A) seis a dez meses. 
(B) seis meses. 
(C) três meses. 
(D) dois a três meses. 
(E) um ano. 

 
 

QUESTÃO 46 

O controle de saúde clínico exigido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) objetiva a saúde do 
trabalhador e sua condição de estar apto para o 
trabalho. Ademais, existem as doenças transitórias, as quais 
podem impedir o funcionário de manipular alimentos sob 
risco de contaminação. Assinale, a seguir, a opção que não 
gera tal proibição. 
 
(A) Infecções pulmonares ou faringites. 
(B) Funcionários que apresentarem feridas ou lesões. 
(C) Conjuntivites e resfriados. 
(D) Qualquer tipo de processo alérgico. 
(E) Gastroenterites agudas ou crônicas. 

 
 

QUESTÃO 47 

A separação do lixo no intuito de otimizar os resíduos para 
a coleta seletiva é benéfica não só para o meio ambiente, 
mas também para a qualidade de vida e geração de renda 
das pessoas. As diretrizes da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, previstas na Lei nº 12.305/2010, consideram 
rejeitos (não podem ser reciclados pela indústria) os 
seguintes resíduos: 
 
(A) fraldas, copos usados quebrados e garrafas não PET. 
(B) acrílico, cerâmica, porcelana e papel de chocolate.  
(C) embalagens plásticas, vidros e tetra pak. 
(D) sucata, fios e lâmpadas. 
(E) revista, chapa e tetra pak. 

 
 

QUESTÃO 48 
Os ovos podem estar contaminados com Salmonella spp. 
tanto na casca como na gema, mesmo no prazo de 
validade. A qualidade sanitária das preparações à base de 
ovos nas empresas fornecedoras de alimentos pode ser 
garantida com os seguintes procedimentos: 

 
(A) devem ser utilizados como parâmetros: para 

cozimento o tempo mínimo de 7 minutos e, para 
fritura, sempre a gema dura. 

(B) os ovos devem clorados e lavados e a gema pode estar 
mal passada, desde que estejam dentro da validade. 

(C) ovos, para serem servidos crus como maionese ou 
gemada, precisam estar comprovadamente frescos e 
todos devem ser lavados antes de armazenados. 

(D) não devem ser servidos ovos crus como maionese ou 
gemada e os mesmos devem ser armazenados na 
embalagem original, na prateleira mais baixa do 
refrigerador, após desinfetados.  

(E) devem ser lavados, clorados e livres de rachaduras, 
com preparação livre, observando sempre o prazo de 
validade. 
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QUESTÃO 49 

Segundo a RDC 216/2004 da ANVISA, serviços de 
alimentação devem implementar Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POP) relacionados ao controle 
higiênico-sanitário dos alimentos e seus manipuladores. Os 
POPs são documentados e guardados para fins de 
fiscalização e, para isso, devem conter as seguintes 
informações: 
 
(A) nome, o cargo e/ou a função dos responsáveis pela 

atividade, datados e assinados pelo responsável 
técnico. 

(B) nome, o cargo e/ou a função dos responsáveis pela 
atividade, nome do supervisor e validade da operação. 

(C) nome, a data, o cargo e/ou a função e matrícula dos 
responsáveis pela atividade, além da assinatura do 
supervisor. 

(D) nome, o cargo e/ou a função dos responsáveis pela 
atividade, data da realização e validade da mesma. 

(E) data, o nome, o cargo dos responsáveis pela atividade 
e o código do procedimento mencionado no manual de 
boas práticas.  

 
 

QUESTÃO 50 

Nos serviços de alimentação, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomenda a utilização do hipoclorito de 
sódio, pois possui condições adequadas: agente fungicida e 
bactericida, e, quando usado nas concentrações 
adequadas, é de baixa toxicidade. Na desinfecção de 
alimentos, os mesmos devem ser imergidos por 15 minutos 
na concentração de: 
 
(A) 100 ppm a 250 ppm. 
(B) 200 ppm a 350 ppm. 
(C) 400 ppm a 450 ppm. 
(D) 80 ppm a 100 ppm. 
(E) 300 ppm. 
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