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1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia 
as assertivas: 

Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão 
que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao 
contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves 
comprido, o primeiro era baixo e moreno, o segundo 
alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. 
Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da 
paternidade nascia das maneiras com que o primeiro 
tratava o segundo; um pai não se desfaria mais em 
carinhos, cautelas e pensamentos. 

(Machado de Assis. “Pílades e Orestes”. In: Os cem melhores contos 
brasileiros do século, p.63.) 

 
I. Em “A ideia da paternidade nascia das maneiras 

com que o primeiro tratava o segundo”, 
considerando a totalidade do texto, tem-se um caso 
de coesão referencial.  

II. Os adjetivos empregados ao longo do texto 
evidenciam uma comparação entre os 
personagens. 

III. O texto é narrado em terceira pessoa e predomina 
a linguagem coloquial.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
c) As assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
2. Considerando, ainda, o texto da questão anterior, 

analise a seguinte oração: 

Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas 
e pensamentos.  

O verbo empregado está conjugado em qual tempo e 
modo verbais? 

a) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
b) Futuro do pretérito do indicativo. 
c) Futuro do presente do indicativo. 
d) Pretérito perfeito do indicativo. 

 
3. Assinale a alternativa em que há ERRO no emprego da 

vírgula.  

a) Ana entregou o trabalho de português, e Sofia ficou 
encarregada de corrigir as redações.   

b) Eu ando de bicicleta todos os dias. Ele, apenas nos 
finais de semana.  

c) A profissão de Maurício, que é revisor de textos, 
requer muita atenção às regras gramaticais. 

d) Joice, queria mais tempo para estudar para a prova.   
 
4. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto às vozes verbais: 

I. Na voz ativa o sujeito é agente.  
II. A voz passiva pode ser analítica, sintética ou 

reflexiva.  
III. Em “Aspirou-se a casa toda”, tem-se voz ativa.  
IV. Em “Nos encontraremos amanhã, no lugar de 

sempre”, tem-se voz reflexiva recíproca.  

a) Apenas III e IV estão incorretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II e III estão incorretas. 

 

5. Após a leitura do texto apresentado a seguir, leia as 
assertivas: 

Cidade Invisível  
2021 | 16 | 1 temporada  
Programas e séries brasileiras 
Após uma tragédia familiar, um homem descobre 
criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se 
dá conta de que elas são a resposta para seu passado 
misterioso. 

Estrelando: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio 
Lago.  

(Disponível em: https://www.netflix.com/br/title/80217517.) 

I. Considerando seus elementos e suas 
características, pode-se afirmar que o texto se trata 
de uma sinopse, uma vez que apresenta, de forma 
resumida, o conteúdo de um produto cultural.  

II. Há, no texto, elementos subjetivos que expressam 
comentários e avaliações pessoais.  

III. O texto em questão pode ser classificado como 
dissertativo-argumentativo.   

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva II está incorreta. 
b) As assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva I está correta. 

 
Para responder às questões 6 e 7, leia o texto apresentado 
a seguir: 

VISÕES DA NOITE  

Passai, tristes fantasmas! O que é feito 
Das mulheres que amei, gentis e puras, 
Umas devoram negras amarguras, 
Repousam outras em marmóreo leito! 
 
Outras no encalço de fatal proveito 
Buscam à noite as saturnais escuras, 
Onde empenhando as murchas formosuras 
Ao demônio do ouro rendem preito! 
 
Todas sem mais amor! Sem mais paixões! 
Mais uma fibra trêmula e sentida! 
Mais um leve calor nos corações! 
 
Pálidas sombras de ilusão perdida, 
Minh’alma está deserta de emoções, 
Passai, passai, não me poupeis a vida! 
 
(Autor: Fagundes Varella) 

 
6. Com relação às classes gramaticais, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Os vocábulos “gentis” e “trêmula” pertencem à 
mesma classe gramatical. 

b) O verbo “empenhando”, considerando sua forma 
nominal, está no gerúndio. 

c) Os vocábulos “fantasmas” e “marmóreo” são 
substantivos. 

d) O vocábulo “está” se trata de um verbo de ligação. 
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7. Considerando aspectos ortográficos, semânticos e de 
acentuação, leia as assertivas: 

I. O sinal de pontuação empregado em “Minh’alma” é 
denominado apóstrofo.  

II. Os vocábulos “trêmula” e “pálida” são 
proparoxítonos.  

III. O vocábulo “deserta” poderia ser substituído, sem 
alterar o sentido expresso no texto, por “vazia”.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva III está incorreta. 
b) A assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I está incorreta. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
8. Na frase “Aquela senhora, a partir de hoje, trabalha em 

outra empresa”, os pronomes são classificados, 
respectivamente, como: 

a) Pessoal e relativo. 
b) Demonstrativo e pessoal. 
c) Demonstrativo e indefinido. 
d) Relativo e possessivo. 

 
9. Analise o emprego das conjunções nas assertivas 

abaixo e assinale, correta e respectivamente, a ideia 
expressa por cada uma delas.  

I. Ela não irá ao parque, porque haverá prova no 
mesmo dia.  

II. Ele ficará feliz, se você for visitá-lo.  
III. Ela estudou, a fim de passar no concurso. 

a) Conclusão; causa; explicação. 
b) Consequência; condição; causa. 
c) Condição; concessão; conclusão. 
d) Explicação; condição; finalidade. 

 
10. Na frase “Deve-se ter discrição na descrição dos 

fatos”, os termos destacados estabelecem, entre si, 
uma relação de: 

a) Homonímia.  
b) Paronímia. 
c) Antonímia. 
d) Sinonímia. 

 
11. Para realizar atividades ligadas à área ambiental, o 

médico veterinário deve ter conhecimentos gerais, 
quais sejam, EXCETO:  

a) Conhecimentos sobre os modelos de avaliação de 
estudos de impacto ambiental. 

b) Conhecimentos sobre as atividades agropecuárias e 
suas relações sobre o ambiente. 

c) Conhecimentos em tecnologias avançadas de 
proteção e saneamento agrícola. 

d) Conhecimentos sobre as relações ambiente-
enfermidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Sobre a Medicina Veterinária e Saúde Pública, é 
correto afirmar: 

I. A saúde pública veterinária compreende todos os 
esforços da comunidade que influenciam e são 
influenciados pela ciência médica veterinária, 
aplicados à prevenção da doença, proteção da 
vida, e promoção do bem-estar e eficiência do ser 
humano. 

II. São consideradas atividades da saúde pública 
veterinária, as zoonoses, a higiene dos alimentos e 
os trabalhos de laboratório, de biologia e as 
atividades experimentais. 

III. São inúmeras as contribuições da Medicina 
Veterinária para a saúde humana. A primeira e 
mais básica função do sanitarista veterinário está 
fundamentada no contexto puramente veterinário 
por sua conexão com os animais inferiores e suas 
doenças, relacionado à saúde e bem-estar 
humanos. 

IV. A formação conferida aos médicos veterinários, não 
os qualifica para desempenhar funções 
generalistas, funções como a administração, o 
planejamento e a coordenação de programas de 
saúde pública, devem ser executadas por outros 
membros da equipe de saúde pública 

A sequência correta é: 

a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
13. O problema das zoonoses é destacado por vários 

autores, sobre o tema, assinale a alternativa 
INCORRETA:  

a) A preocupação predominante da Saúde Pública 
Veterinária durante os anos de 1970 e 1980 estava 
voltada para os riscos da poluição química ao 
ambiente e aos alimentos, resultante de pesticidas, 
resíduos animais, e outras substâncias tóxicas. 
Entretanto, nas últimas décadas as zoonoses 
emergentes e reemergentes têm adquirido 
significância global. 

b) Esse grupo de enfermidades continua a representar 
um importante problema de saúde para grande parte 
do mundo, com elevadas perdas para os setores de 
saúde e de agricultura, principalmente nos países 
em desenvolvimento. 

c) O controle das enfermidades requer uma 
cooperação Inter setorial e interinstitucional, 
reunindo segmentos ligados à saúde, finanças, 
planejamento, comércio, agricultura e indústria de 
alimentos, consumidores e comunidade científica 
biomédica e agrária. 

d) O risco de infecções emergentes por novas 
entidades patológicas ou por agentes conhecidos 
aparecendo em novas áreas ou em novas condições 
vem diminuindo nos últimos anos. 
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14. O profissional de Medicina Veterinária deve ter um nível 
de competência consistente com as demandas da 
sociedade, as questões de maior relevância social 
apontadas para a profissão para este século são, 
EXCETO:  

a) Produção de alimentos com utilização de métodos 
sustentáveis levando em consideração o 
crescimento populacional. 

b) Proteção do meio ambiente à degradação e perda 
da biodiversidade. 

c) Preservação de metodologias sanitárias, mesmo 
que nocivas ao meio ambiente, mas que 
resguardem o espaço no mercado de trabalho para 
o Médico Veterinário.  

d) Profilaxia das novas zoonoses com potencial 
epidêmico. 

 
15. Assinale a alternativa (V) para as afirmativas 

verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas:  

( ) A Forma Endêmica está caracterizada quando a 
doença está, normalmente presente na 
população da área geográfica, isto é, apresenta-
se com regularidade previsível de frequência, 
cujos valores oscilam dentro dos limites 
considerados, pela estatística, como usuais ou 
esperados. 

( ) Classifica-se como Pandemia, quando uma 
epidemia se expande, de forma incontrolável, 
atingindo uma ampla população, comprometendo 
vários países e mesmo continentes. 

( ) Quando a doença está ocorrendo, de uma forma 
anormalmente elevada, em uma população de 
uma área restrita, chama-se de surto epidêmico. 

( ) A Forma epidêmica é caracterizada quando a 
frequência dos eventos, doenças na população 
de uma área geográfica, em um determinado 
intervalo de tempo, ultrapassa os limites 
esperados considerados usuais ou endêmicos. 

A sequência correta é: 

a) V, V, V e V. 
b) F, V, V e F. 
c) V, F, V e F. 
d) F, V, F e V. 

 
16. As características básicas do agente e do hospedeiro 

susceptível são determinadas, em sua maior parte, 
geneticamente. Entretanto, a conduta desses 
elementos depende da interação com o meio em que 
habitam. Nesse sentido, as características do ambiente 
constituem as condições fundamentais para o 
comportamento do agente etiológico em uma 
população susceptível. São consideradas 
características físicas do ambiente, EXCETO:  

a) Clima. 
b) Topografia. 
c) Manejo. 
d) Hidrografia.  

 
 
 
 
 
 

17. Assinale a alternativa (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas:  

( ) À sucessão de eventos, necessária para que a 
enfermidade ocorra, denomina-se história natural 
da doença, e ao estudo das relações entre o 
agente etiológico e os demais componentes do 
ecossistema denomina-se processo epidêmico. 

( ) Para o desencadeamento do processo epidêmico 
esse, é necessária uma associação entre fatores 
do agente, do hospedeiro e do ambiente, ou seja, 
qualquer modificação em algum dos elementos 
do ecossistema resulta em adaptações dos outros 
elementos, as quais podem estar relacionadas 
com o desenvolvimento das enfermidades. 

( ) A patogenicidade é identificada pela frequência 
da manifestação clínica da doença na população. 
Agentes dotados de elevada patogenicidade, 
como o vírus da peste suína, determinam elevada 
proporção de casos clínicos da doença. 

( ) Virulência é o grau de severidade da reação 
patológica que o agente etiológico provoca no 
hospedeiro. A virulência independe da 
infectividade e pode variar tanto de um 
hospedeiro para outro como entre estirpes de um 
mesmo agente. 

A sequência correta é: 

a) F, V, V e V. 
b) V, V, V e V. 
c) V, F, V e F. 
d) F, V, F e V. 

 
18. Entende-se por hospedeiro, todo indivíduo capaz de 

abrigar em seu organismo um agente causal de 
doença, com o qual pode estabelecer relações 
variadas. Diversas características do hospedeiro 
influem sobre sua susceptibilidade às enfermidades. 
Essas características podem ser divididas em próprias 
e variáveis, são consideradas características próprias, 
EXCETO:  

a) Susceptibilidade individual. 
b) Sexo. 
c) Espécie.  
d) Estado fisiológico. 

 
19. O conhecimento da cadeia epidemiológica é de 

fundamental importância para que se possa saber onde 
e como atuar, de forma a interrompê-la e impedir que a 
doença persista. A cadeia epidemiológica é composta 
por: 

I. Fonte de infecção. 
II. Via de eliminação. 
III. Meio de transmissão. 
IV. Porta de entrada. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
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20. Assinale a alternativa correta. A capacidade do agente 
de induzir uma resposta imune específica por parte do 
hospedeiro, chama-se:  

a) Variabilidade. 
b) Persistência. 
c) Imunogenicidade. 
d) Viabilidade. 

 
21. Sobre medidas gerais de profilaxia, é correto afirmar: 

I. Erradicação é o conjunto de medidas empregadas 
com o objetivo de reduzir a frequência da 
ocorrência de uma doença já presente na 
população, consiste em evitar que a enfermidade 
venha a se desenvolver, ou seja, diminuir os efeitos 
da enfermidade quando ela não pode ser evitada. 

II. Profilaxia é o conjunto de medidas adotadas com a 
finalidade de interromper a cadeia de transmissão 
de uma enfermidade. 

III. Medidas profiláticas de prevenção, consistem em 
evitar o aparecimento da enfermidade na 
população. 

IV. As ações profiláticas podem ser exercidas em 
qualquer fase da história natural da doença, tanto 
no período pré-patogênico quanto no período 
patogênico, quando o processo já está instalado. 

A sequência correta é: 

a) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
c) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
22. O abate das fontes de infecção, com o intuito de 

proteger o restante da população, é uma medida 
profilática chamada de:  

a) Rifle sanitário. 
b) Isolamento individual. 
c) Acantonamento. 
d) Cordão sanitário.  

 
23. Uma das maneiras de prevenção, está voltada para a 

Educação em Saúde. Sobre o tema é correto afirmar, 
EXCETO: 

a) A educação em saúde, como processo político 
pedagógico requer o desenvolvimento de um pensar 
crítico e reflexivo, permitindo desvelar a realidade e 
propor ações transformadoras. 

b) A educação em saúde procura desencadear 
mudanças, exclusivamente de comportamento 
individual, sem a preocupação de beneficiar a saúde 
de uma camada da população como um todo.  

c) A educação em saúde é um campo multifacetado, 
para o qual convergem diversas concepções, das 
áreas tanto da educação, quanto da saúde, as quais 
espelham diferentes compreensões do mundo, 
demarcadas por distintas posições político filosóficas 
sobre o homem e a sociedade. 

d) Os profissionais da saúde têm como meta a 
assistência ao ser humano em suas necessidades 
de saúde. 
 
 
 
 
 

24. Assinale a alternativa (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas:  

( ) A doença deve ser compreendida apenas por 
meio das medições fisiopatológicas, sem 
considerar fatores como o sofrimento, a dor, o 
prazer, bem como, os valores e sentimentos 
expressos pelo corpo subjetivo que adoece. 

( ) A saúde é silenciosa, geralmente não a 
percebemos em sua plenitude, na maior parte das 
vezes apenas a identificamos quando 
adoecemos. 

( ) O Processo Saúde-Doença, num novo 
instrumento intelectual para a apreensão da 
saúde e da doença deve levar em conta a 
distinção entre a doença, tal como definida pelo 
sistema da assistência à saúde e a saúde, tal 
como percebida pelos indivíduos. 

( ) A maneira de pensar a saúde e a doença deve 
desconsiderar os achados universais de que a 
mortalidade e a morbidade obedecem a um 
gradiente, que atravessa as classes 
socioeconômicas, de modo que menores rendas 
ou status sociais, estão associados a uma pior 
condição em termos de saúde. 

A sequência correta é: 

a) F, V, V e F. 
b) V, F, V e F. 
c) V, V, V e V. 
d) F, V, F e V. 

 
25. Além da vacinação, podem ser tomadas como medidas 

profiláticas, com relação às doenças em animais: 

I. Exames rotineiros nos indivíduos. 
II. Exames de compras para aquisição de animais. 
III. Isolamento. 
IV. Medidas de desinfecção. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
c) Somente a assertiva I está incorreta. 
d) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
26. Assinale a alternativa correta. O conceito de prevenção 

é definido como ação antecipada, baseada no 
conhecimento da história natural a fim de tornar 
improvável o progresso posterior da doença, entende-
se como exemplo de prevenção primária: 

a) Reabilitação. 
b) Promoção da saúde. 
c) Diagnóstico e tratamento. 
d) Limitação da invalidez. 
 

27. Diante de um problema sanitário, pode-se lançar mão 
de três diferentes métodos de estudo. O método que 
consiste na observação das características clínicas por 
meio das quais a doença se manifesta, é corretamente 
chamado de: 

a) Preventivo. 
b) Laboratorial. 
c) Epidemiológico. 
d) Clínico. 
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28. Assinale a alternativa que apresenta características 
biológicas de um ambiente de contágio: 

a) Manejo. 
b) Fauna e flora. 
c) Estrutura de produção. 
d) Solo. 

 
29. Um invertebrado que não participa ativamente na 

transmissão, mas que pode ser indispensável para o 
ciclo evolutivo do agente ou pode desempenhar 
importante papel na sua proteção durante a 
permanência no meio exterior, é denominado de:  

a) Vetor. 
b) Vetor mecânico. 
c) Vetor biológico. 
d) Hospedeiro intercalado. 

 
30. O processo de decisão relativo à escolha das ações de 

profilaxia, a serem desencadeadas, depende do 
conhecimento disponível sobre a realidade existente e 
envolve numerosos aspectos, entre os quais figuram, 
EXCETO:  

a) Existência de recursos humanos e financeiros. 
b) Ganho financeiro pessoal com a metodologia 

aplicada. 
c) Disponibilidade de procedimentos de diagnostico, 

exequíveis e confiáveis, bem como dos insumos 
necessários. 

d) Risco para a espécie humana. 
 


