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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

O         Programa         Nacional         de         Erradicação         e         Prevenção         da
Febre         Aftosa         (PNEFA)         emprega         as         definições
técnicas         e         científicas         estabelecidas         por         órgãos         e
instituições         internacionais         dos         quais         o         País         é         membro
signatário,         em         especial         a         Organização         Mundial         de
Saúde         Animal         (OIE).         A         definição         dos         seus         limites
geográficos         é         de         responsabilidade         do         serviço
veterinário         oficial,         levando         em         consideração         as
características         epidemiológicas         da         doença,         os
sistemas         de         produção         pecuária         predominantes,         a
estrutura         de         comunicação         e         de         rede         viária         disponível
e         a         presença         de         barreiras         naturais         capazes         de
impedir         a         disseminação         da         doença.                  A         área         de
proteção         sanitária         é         a         área         geográfica         estabelecida
em         torno         dos         focos         de         febre         aftosa,         de         acordo         com         a
estratégia         para         contenção         e         eliminação         do         agente
infeccioso         que         deverá         abranger:

(A) Área         perifocal,         área         de         vigilância         e         área         tampão.
(B) Área         de         vigilância,         área         focal         e         área         livre.
(C) Área         tampão,         área         de         vigilância         e         área         focal.
(D) Área         perifocal,         área         tampão         e         área         epidemiológica.

Questão 02

As         leishmanioses         são         doenças         parasitárias         causadas
por         algumas         espécies         do         gênero         Leishmania,
diferenciadas         apenas         por         meio         de         características
bioquímicas,         imunológicas         ou         mesmo         patológicas.         As
espécies         estão         reunidas         em         três         complexos:
Leishmania         brasiliensis,         Leishmania         mexicana         e
Leishmania         donovani.         Quanto         a         sua         classificação         e
forma         infectante         nos         mamíferos         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) São         bactérias         gram         negativa         da         divisão         Aureus,
ordem         anaerobius,         família         Trypanosomatidae         e
gênero         Leishmania.         Nos         mamíferos,         as         espécies
do         gênero         Leishmania         aparecem         sob         a         forma         de
promastigota.

(B) São         protozoários         da         divisão         Kinetoplastea,         ordem
Kinetoplastida,         família         Trypanosomatidae         e         gênero
Leishmania.         Nos         mamíferos,         as         espécies         do
gênero         Leishmania         aparecem         sob         a         forma         de
promastigotas.

(C) São         bactérias         gram         negativa         da         divisão         Aureus,
ordem         anaerobius,         família         Trypanosomatidae         e
gênero         Leishmania.         Nos         mamíferos,         as         espécies
do         gênero         Leishmania         aparecem         sob         a         forma         de
amastigota.

(D) São         protozoários         da         divisão         Kinetoplastea,         ordem
Kinetoplastida,         família         Trypanosomatidae         e         gênero
Leishmania.         Nos         mamíferos,         as         espécies         do
gênero         Leishmania         aparecem         sob         a         forma         de
amastigotas.

Questão 03

A         orientação         ao         uso         responsável         e         prudente         de
agentes         antimicrobianos         em         medicina         veterinária,         tem
como         objetivo:

(A) A         implementação         do         uso         indiscriminado         dos
antibióticos         com                  recomendações         práticas
destinadas         a         melhorar         a         saúde         e         o         bem-estar         dos
animais,         ao         mesmo         tempo         que         previne         ou         reduz         a
seleção,         emergência         e         disseminação         de         bactérias
resistentes         aos         antivirais         em         animais         e         seres
humanos,         garantindo         o         uso         racional         de         agentes
antimicrobianos         em         animais,         com         o         objetivo         de
otimizar         tanto         a         eficácia         como         a         segurança         e
cumprir         a         obrigação         ética         e         a         necessidade
econômica         de         manter         os         animais         em         boa         saúde.

(B) Prevenir         ou         reduzir         a         transferências         de
microrganismos         não         resistentes         ou         determinantes
de         resistência         nas         populações         animais,         no
ambiente         e         entre         animais         e         seres         humanos         e         não
contribuir         para         a         manutenção         da         eficácia         e
utilidade         dos         agentes         antimicrobianos         utilizados         na
medicina         animal         e         humana.

(C) Implementar         a         reutilização         de         matérias
descartáveis         que         é         determinada         tendo         em         conta
as         especificações         detalhadas         na         autorização         de
introdução         no         mercado         e         a         sua         implementação
quando         os         agentes         antimicrobianos         são
administrados         a         animais         e         faz         parte         de         boas
práticas         veterinárias         e         boas         práticas
agropecuárias.

(D) A         implementação         de         medidas         e         recomendações
práticas         destinadas         a         melhorar         a         saúde         e         o
bem-estar         dos         animais,         ao         mesmo         tempo         que
previne         ou         reduz         a         seleção,         emergência         e
disseminação         de         bactérias         resistentes         aos
antimicrobianos         em         animais         e         seres         humanos,
garantindo         o         uso         racional         de         agentes
antimicrobianos         em         animais,         com         o         objetivo         de
otimizar         tanto         a         eficácia         como         a         segurança         cumprir
a         obrigação         ética         e         a         necessidade         econômica         de
manter         os         animais         em         boa         saúde.

Questão 04

No         Decreto         nº         9.013,         de         29         de         março         de         2017         que
Regulamenta         a         Lei         nº         1.283,         de         18         de         dezembro         de
1950,         e         a         Lei         nº         7.889,         de         23         de         novembro         de         1989,
que         dispõem         sobre         a         inspeção         industrial         e         sanitária
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de         produtos         de         origem         animal         do         âmbito         de         atuação,
pode-se         afirmar:

(A) Não         ficam         sujeitos         à         inspeção         e         à         fiscalização
previstas         neste         Decreto         os         animais         destinados         ao
abate,         a         carne         e         seus         derivados,         o         pescado         e         seus
derivados,         os         ovos         e         seus         derivados.

(B) Foram         excluídos         desse         decreto         a         inspeção         e         a
fiscalização         a         que         se         refere         este         artigo         abrangem,
sob         o         ponto         de         vista         industrial         e         sanitário,         a
inspeção         ante         mortem         e         post         mortem         dos         animais.

(C) O         leite         e         seus         derivados         e         os         produtos         de         abelhas
e         seus         derivados,         comestíveis         e         não         comestíveis,
com         adição         ou         não         de         produtos         vegetais         não         são
comtemplados         pelo         decreto.

(D) Apenas         os         estabelecimentos         de         produtos         de
origem         animal         que         funcionem         sob         o         SIF         podem
realizar         comércio         internacional.

Questão 05

A         alimentação         higiênica         é         uma         das         condições
essenciais         para         a         promoção         e         a         manutenção         da
saúde         e         deve         ser         assegurada         pelo         controle         eficiente
da         qualidade         sanitária         do         alimento         em         todas         as
etapas         da         cadeia         alimentar.         A         deficiência         nesse
controle         é         um         dos         fatores         responsáveis         pela
ocorrência         de         surtos         de         doenças         transmitidas         por
alimentos         (DTA).         A         higiene         dos         alimentos         consiste,
portanto,         na         adoção         de         medidas         preventivas         e         de
controle         para         a         remoção         de         agentes         causadores         de
doenças.         A         Escherichia         coli         é         um         agente         causador         de
DTA         e         seu         fator         determinante         na         ocorrência         da
doença         e         o         que         ela         causa         são:

(A) Água         e         leite         contaminados/ostras         de         fontes
contaminadas/alimentos         contaminados         ou         vetores;
causando         a         febre         tifoide.

(B) Utilização         de         água         contaminada         na         lavagem,
preparo         dos         alimentos/destino         inadequado         dos
dejetos         e         águas         residuais/verduras         irrigadas         e/ou
refrescadas         com         água         contaminada/         higiene
pessoal         inadequada;         causando         a         cólera.

(C) Utilização         de         alimentos         contaminados,
principalmente         água         e         mariscos;         causando
Shigeloses.

(D) Utilização         de         água         contaminada         na         lavagem,
preparo         dos         alimentos         ou         refrescagem         das
verduras;         causando         a         gastroenterite.

Questão 06

Em         relação         ao         bem-estar         animal,         o         Conselho         Federal
de         Medicina         Veterinária         (CFMV)         por         meio         da
Resolução         CFMV         no         1138         de         dezembro         de         2016,         em
conjunto         com         os         Conselhos         Regionais         de         Medicina

Veteriinária         (CRMV),         aprovou         o         novo         Código         de         Ética
do         Médico         Veterinário         que         entrou         em         vigor         no         dia         09
de         setembro         de         2017         e         introduziu,         em         seu         teor,
artigos         voltados         ao         tema,         suprindo         a         omissão
existente         e         promovendo         um         relevante         avanço         em
relação         ao         código         anterior         (CFMV,         2017).         Nesse
documento,         o         artigo         3º         dos         Princípios         Fundamentais
traz         como         um         dever         do         médico         veterinário:

(A) No         exercício         profissional,         usar         procedimentos
humanitários         preservando         o         bem-estar         animal
evitando         sofrimento         e         dor.

(B) Conhecimentos         para         o         desenvolvimento         científico
e         tecnológico         em         benefício         da         saúde         única         e
bem-estar         dos         animais,         promovendo         o
desenvolvimento         sustentável,         sempre         visando         os
fins         lucrativos.

(C) Empenhar-se         para         melhorar         as         condições         de
bem-estar,         saúde         animal,         humana,         ambiental,         e         os
padrões         de         serviços         médicos         veterinários.

(D) Que         o         médico         veterinário         deve         realizar         seus
serviços         dentro         dos         mais         altos         padrões         de
qualidade         e         dos         princípios         da         ética/bioética,
independente         do         custo.

Questão 07

As         Hantaviroses         são         antropozoonoses         virais         agudas,
cujas         infecções         em         humanos         podem         se         manifestar
sob         várias         formas         clínicas,         desde         o         modo         inaparente
ou         como         enfermidade         subclínica,         cuja         suspeita
diagnóstica         fundamenta-se         nos         antecedentes
epidemiológicos,         tendo         como         agente         etiológico:

(A) Vírus         RNA,         pertencente         à         família         Bunyaviridae,
gênero         Hantavirus.

(B) Vírus         DNA,         pertencente         à         família,         gênero
Hantavirus.

(C) Vírus         RNA,         gênero         Rubivirus,         família         Togaviridae.
(D) Vírus         RNA,         gênero         Rubivirus,         família         gênero

Hantavirus.

Questão 08

Os         coronavírus         têm         uma         ampla         gama         de         hospedeiros
animais,         várias         espécies         animais         abrigam         esses
patógenos         e         apenas         algumas         delas         contraem         uma
infecção         grave         (Cui         et         al.         2019;         Andersen         et         al.         2020).
Entre         os         animais         de         grande         porte,         os         coronavírus
bovinos         (BoCoVs)         possuem         potencial         zoonótico         por
serem         isolados         de         crianças         assintomáticas         e         também
afetando         diversos         ruminantes         domésticos         e
silvestres.         Quais         são         as         manifestações         clínicas
causadas         nesses         animais?
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(A) Diarreia         de         bezerros         em         neonatos,         diarreia
sanguinolenta         em         bovinos         adultos         e         forma
respiratória         de         febre         de         transporte         em         todas         as
faixas         etárias         de         gado         são         implicações         universais.

(B) O         Alphacoronavirus         e         o         coronavírus         respiratório
dos         bovinos         dos         gêneros         Betacoronavirus         afetam
o         trato         entérico         e         respiratório,         respectivamente.

(C) O         vírus         da         bronquite         infecciosa         (IBV),         membro         do
gênero         Gammacoronavirus,         causa         extensas
perdas         econômicas         ao         produzir         doenças
respiratórias,         infecção         do         trato         urinário         e
problemas         reprodutivos         em         bovinos         de         corte.

(D) Afetam         o         trato         respiratório,         o         sistema         nervoso
central         bovino,         a         cavidade         abdominal         e         o         trato
gastrointestinal         para         produzir         enterite         e         peritonite
infecciosa.

Questão 09

O         Sporothrix         sp.         pode         acometer         espécies         como         os
equinos,         felinos         e         caninos,         além         do         homem.         Sobre         a
classificação         desse         microorganismo         e         entre         as
manifestações         clínica         em         felinos,         podemos         afirmar
que:

(A) Se         trata         de         um         vírus.         Na         manifestação         clínica
temos         lesões         cutâneas         múltiplas,         ulceradas,
crostosas         e         alopécicas         sobre         a         cabeça         e         troncos.

(B) Se         trata         de         um         fungo         anamorfo.         Na         manifestação
clínica         lesões         nodulares         de         pele         ocorrem         mais
frequentemente         nas         extremidades         dos         membros,
cabeça         (seios         nasais)         e         na         cauda,         além         disso
nódulos         secundários         podem         desenvolver-se         ao
longo         dos         vasos         linfáticos.

(C) Se         trata         de         uma         bactéria         gram         positiva.         Na
manifestação         clínica         temos         a         esporotricose
linfocutânea,         e         desenvolvimento         de         edema
subcutâneo         no         membro         afetado         por         resultado         da
obstrução         linfática.

(D) Se         trata         de         um         fungo         dimorfico.         Na         manifestação
clínica         lesões         nodulares         de         pele         ocorrem         mais
frequentemente         nas         extremidades         dos         membros,
cabeça         (seios         nasais)         e         na         cauda,         além         disso
nódulos         secundários         podem         desenvolver-se         ao
longo         dos         vasos         linfáticos.

Questão 10

Sabe-se         que         é         uma         infração         ao         código         de         ética
médica         veterinária:

(A) Deixar         de         praticar         atos         que         a         lei         defina         como         crime
ou         contravenção.

(B) Receitar         sem         prévio         exame         clínico         do         paciente.
(C) Elaborar         prontuário         e         relatório         médico         veterinário

para         casos         individuais         e         de         rebanho,
respectivamente.

(D) Não         anunciar-se         especilista         sem         que         tenha         título
devidamente         registrado         no         Sistema
CFMV/CRMVs.

Questão 11

Na         inspeção         sanitária         de         produtos         de         origem         animal         o
sistema         que         identifica,         avalia         e         controla         perigos         que
são         significativos         para         a         inocuidade         dos         produtos         de
origem         animal         é         o:

(A) PPHO         -         Procedimento         Padrão         de         Higiene
Operacional.

(B) APPCC         -         Análise         de         Perigos         e         Pontos         Críticos         de
Controle.

(C) BPF         -         Boas         Práticas         de         Fabricação.
(D) SUASA         -         Sistema         Unificado         de         Atenção         à

Sanidade         Agropecuária.

Questão 12

Entende-se         por         vigilância         sanitária:

(A) Um         conjunto         de         atividades         que         se         destinam,
através         das         ações         de         vigilância         epidemiológica         e
vigilância         sanitária,         à         promoção         e         proteção         da
saúde         dos         trabalhadores,         assim         como         visam         à
recuperação         e         reabilitação         da         saúde         dos
trabalhadores         submetidos         aos         riscos         e         agravos
advindos         das         condições         de         trabalho.

(B) Um         conjunto         de         ações         que         proporcionam         o
conhecimento,         a         detecção         ou         prevenção         de
qualquer         mudança         nos         fatores         determinantes         e
condicionantes         de         saúde         individual         ou         coletiva,
com         a         finalidade         de         recomendar         e         adotar         as
medidas         de         prevenção         e         controle         das         doenças         ou
agravos.

(C) Um         conjunto         de         ações         capazes         de         eliminar,
diminuir         ou         prevenir         riscos         à         saúde         e         de         intervir
nos         problemas         sanitários         decorrentes         do         meio
ambiente,         da         produção         e         circulação         de         bens         e         da
prestação         de         serviços         de         interesse         da         saúde.

(D) Um         conjunto         de         ações         que         proporcionam         o
conhecimento         e         a         detecção         de         mudança         nos
fatores         determinantes         e         condicionantes         do         meio
ambiente         que         interferem         na         saúde         humana,         com         a
finalidade         de         identificar         as         medidas         de         prevenção
e         controle         dos         fatores         de         risco         ambientais
relacionados         às         doenças         ou         a         outros         agravos         à
saúde.
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Questão 13

A         homeostase         é         uma         das         características
fundamentais         dos         seres         vivos         que         permite         a
manutenção         do         ambiente         interno         dentro         de         limites
toleráveis.         Como         base         para         a         adaptação,         os
organismos         mais         evoluídos         farão         uso         principalmente
de         dois         recursos         básicos:         o         sistema         nervoso,         atuando
basicamente         no         controle,         e         o         sistema         endócrino,
atuando         principalmente         na         sinalização.         Entre         eles
temos         a         regulação         térmica         que:

(A) O         pâncreas         produz         insulina         e         glucagon         para
regular         a         concentração         de         açúcar         no         sangue
(glicemia)         e         a         temperatura         corporal.         Quando
ocorre         aumento         da         concentração         de         glicose         no
sangue         a         insulina         entra         com         ação         hipoglicemiante,
e         quando         ocorre         queda         na         concentração         da
glicose         é         a         vez         do         glucagon         atuar         com         sua         ação
hiperglicemiante.         As         ações         destes         hormônios
permitem         manter         a         concentração         de         glicose         dentro
dos         limites         que         chamamos         fisiológicos,         ou         seja,
mantém         a         homeostase         da         glicose         e         a         manutenção
da         temperatura.

(B) Por         influência         do         hipotálamo,         os         músculos
esqueléticos         tremem         para         produzir         calor         quando         a
temperatura         corporal         é         muito         baixa.         Quando         a
temperatura         é         muito         alta         o         suor         arrefece         o         corpo
por         evaporação.         Para         que         isto         aconteça         é
necessário         que         os         termorreceptores         do         organismo
sinalizem         para         o         hipotálamo         a         variação         da
temperatura         corpórea         para         baixo         ou         para         cima.
Outra         forma         de         gerar         calor         envolve         o         metabolismo
de         gordura.

(C) O         CO2         é         o         produto         final         de         muitas         rotas         de
metabolismo         essenciais         para         o         organismo         e         na
regulação         da         temperatura,         no         entanto         é         tóxico
para         o         mesmo,         e         precisa         ser         removido         para
garantir         a         sobrevivência         do         animal.         O         órgão
responsável         pela         eliminação         do         CO2         é         o         pulmão
que         se         encarrega         de         fazer         trocas         com         o         meio
ambiente,         absorvendo         o         oxigênio         rico         no         ar
atmosférico         e         devolvendo         o         CO2.         O         controle         desse
processo         fica         por         conta         do         sistema         nervoso         que
age         central         e         perifericamente         aumentando         ou
diminuindo         a         frequência         respiratória         para         garantir         a
homeostase.

(D) Os         rins         excretam         uréia         e         regulam         as
concentrações         de         água,         de         temperatura         e         de         uma
grande         variedade         de         íons.         Além         de         outros
mecanismos,         os         rins         têm         a         capacidade         de
responder         ao         ADH         (hormônio         antidiurético)
produzido         pelo         hipotálamo,         que         evita         a         perda         de
água         e         desidratação         do         organismo.         Nas         situações
em         que         houver         aumento         da         osmolaridade
plasmática,         baseado         num         princípio         de         emergência

de         água         e         baixa         de         temperatura,         o         organismo
produz         o         ADH         para         impedir         a         perda         de         água,         a
baixa         de         temperatura         corporal         e         as         complicações
decorrentes         do         excesso         de         sais         no         organismo.

Questão 14

A         raiva         é         uma         zoonose         de         grande         importância         na
saúde         pública,         o         paciente         com         quadro         neurológico
agudo         (encefalite),         que         apresente         formas         de
hiperatividade,         seguido         de         síndrome         paralítica         com
progressão         para         coma,         sem         possibilidade         de
diagnóstico         laboratorial,         mas         com         antecedente         de
exposição         à         provável         fonte         de         infecção         é         tomado
incluído         como         suspeito         por         critério
clínico-epidemiológico.         Em         termos         de         prevenção         da
disseminação         e         controle         da         raiva         é         CORRETO
afirmar         que         faz         parte         dessa         ação:

(A) Ações         de         educação         em         saúde         e         mobilização
comunitária         não         são         uma         atitude         relevante,         e         hoje
como         há         um         controle         de         casos         a         vacinação         não
precisa         ser         feita         anualmente,         sendo         agora         o
intervalo         de         aplicação         de         2         em         2         anos,         o         que         gera
uma         boa         economia         ao         governo         federal         em
vacinas.

(B) Não         há         necessidade         de         captura         e         eliminação         de
cães         de         rua;         não         sendo         viável         financeiramente         o
envio         de         amostras         para         exame         laboratorial,         sendo
que         essa         doença         não         exige         o         monitoramento         da
circulação         viral.

(C) A         vacinação         tem         contra-indicação,         e         deve         ser
iniciada         somente         quando         o         animal         estiver         em         área
endêmica         e         nessa         situação         deve-se         garantir         o
completo         esquema         de         vacinação         preconizado         já
que         as         vacinas         humana         e         animal         são         gratuitas.

(D) Manutenção         de         altas         coberturas         vacinais         nesses
animais,         por         meio         de         estratégias         de         rotina         e
campanhas;         controle         de         foco         e         bloqueio         vacinal.         A
profilaxia         da         Raiva         humana         é         feita         com         o         uso         de
vacinas         e         soro,         quando         os         indivíduos         são         expostos
ao         vírus         rábico         pela         mordedura,         lambedura         de
mucosas         ou         arranhadura         provocada         por         animais
transmissores         da         Raiva.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

"Indústria         precisa         descobrir         o         full         commerce"

Terceirização         total         do         e-commerce         permite         que
grandes         marcas         tenham         agilidade         para         criar
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plataformas         parrudas         de         venda         direta         ao         consumidor.

inflação         -         indústria         -         tecnologia
29.mar.2021         às         7h00

Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,         em
situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos         para
acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas.

Sua         afirmação         é         confirmada         por         dados.         De         acordo
com         o         relatório         elaborado         pela         Ebit|Nielsen,         o
e-commerce         brasileiro         cresceu         47%         apenas         no
primeiro         semestre         do         ano         passado.         As         vendas
saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro         semestre         de
2019,         para         R$         38,8         bilhões         no         mesmo         período         de
2020.         Nos         anos         anteriores,         o         crescimento         anual         não
passava         de         12%.         E         a         tendência         de         crescimento         não
para         por         aí.         A         consultoria         prevê         que         as         vendas         online
devam         aumentar         mais         26%         em         2021,         atingindo
faturamento         de         nada         menos         do         que         R$         110         bilhões
no         ano.

"Com         a         pandemia         e         o         fechamento         das         lojas,         muitas
empresas         tiveram         de         dar         mais         atenção         ao         comércio
eletrônico,         que         se         tornou         estratégico",         diz         Fregonesi.
"Outras,         que         ainda         não         estavam         no         online,
precisaram         criar         presença         com         urgência",         afirma.
Entre         essas         empresas,         estão         muitas         indústrias         que
perceberam         a         necessidade         -         e         a         oportunidade         -         de
vender         diretamente         para         seus         consumidores,         o
chamado         D2C         (do         inglês         direct         to         consumer).

O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para         seus
clientes.         "Vender         online         para         o         consumidor         final
definitivamente         não         é         o         'core'         da         indústria",         afirma         o
especialista.

Para         resolver         a         questão,         o         setor         tinha         basicamente
três         opções.         Desenvolver         tudo         internamente         (e         arcar
com         os         custos         de         toda         uma         infraestrutura         dedicada),
terceirizar         partes         da         operação         (e         se         desdobrar         para
gerenciar         todos         os         contratos         e         etapas         com         diferentes
fornecedores)         ou         fazer         a         terceirização         total         da
operação.

É         nessa         terceira         alternativa         que         entra         o         serviço
prestado         pela         Synapcom.         "A         indústria         precisa

descobrir         o         full         commerce",         afirma         Fregonesi.         Full
commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e         entregar
a         melhor         experiência         para         seu         consumidor.         "Nós
criamos         projetos         customizados         de         ponta         a         ponta         e
fazemos         todo         o         gerenciamento         do         e-commerce         da
marca,         que         nos         remunera         de         acordo         com         as         vendas",
explica.

https://estudio.folha.uol.com.br/synapcom/2021/03/industria-precisa-descobrir-o-ful

l-commerce.shtml Acessado em 30/03/2021

Questão 15

A         partir         dos         seus         conhecimentos         linguísticos         e         de         sua
análise         do         texto         jornalístico,         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo"         (quarto         parágrafo)         -         esse         trecho         não
possui         recursos         coesivos,         apenas         de         coerência
textual.

(B) Eduardo         Fregonesi         é         enunciador         e         autor         do         texto
jornalístico.

(C) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer."         O         enunciado         que         abre         o         corpo         de
texto         é         iniciado         por         uma         locução         adverbial,         recurso
muito         comum         da         linguagem         jornalística.

(D) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um
único         parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de
um         comércio         eletrônico."         O         termo         destacado
exerce         a         função         sintática         de         sujeito         da         oração         e
está         na         voz         passiva.

Questão 16

Sobre         as         estratégias         de         intertextualidade         para         a
citação         da         fala         de         terceiros,         é         CORRETO         afirmar
sobre         o         texto         jornalístico         que:

(A) O         título         apresenta         um         enunciador         indefinido         devido
ao         uso         das         aspas         que         denotam         citação         direta,
embora         não         haja         referência         ao         seu         autor.

(B) O         terceiro         parágrafo         apresenta         polifonia         por         meio
do         discurso         direto         livre,         uma         vez         que         há
intercalação         das         citações         diretas         das         falas         de
Eduardo         com         a         fala         do         jornalista         que         está
narrando         a         matéria         jornalística.
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(C) O         segundo         parágrafo         não         apresenta         polifonia
porque         suspende         a         citação         indireta         da         fala         de
Eduardo         Fregonesi         para         referir-se         a         dados
estatísticos.

(D) O         primeiro         parágrafo         apresenta         a         polifonia         por
meio         de         discurso         indireto,         trazendo         a         fala         de
Eduardo         Fregonesi         parafraseada         e         sem         uso         de
aspas.

Questão 17

A         partir         da         reportagem         sobre         tecnologia,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         representa         o         tema         central         do
texto:

(A) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para
seus         clientes."         (quarto         parágrafo)

(B) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas."
(primeiro         parágrafo)

(C) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e
entregar         a         melhor         experiência         para         seu
consumidor."         (sexto         parágrafo)

(D) "De         acordo         com         o         relatório         elaborado         pela
Ebit|Nielsen,         o         e-commerce         brasileiro         cresceu         47%
apenas         no         primeiro         semestre         do         ano         passado.         As
vendas         saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro
semestre         de         2019,         para         R$         38,8         bilhões         no
mesmo         período         de         2020."         (segundo         parágrafo)

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

Ao         município         de         São         Miguel         do         Oeste         compete,
segundo         sua         Lei         Orgânica,         prover         a         tudo         quanto         diga
respeito         ao         seu         peculiar         interesse         e         ao         bem-estar         de
sua         população.         Entre         as         atribuições         inerentes         à         esta
competência         NÃO         se         inclui:

(A) Suplementar         a         legislação         federal         e         a         estadual,         no
que         lhe         couber.

(B) Manter,         com         exclusiva         responsabilidade         técnica         e
financeira,         programas         de         educação         pré         -         escolar         e
de         ensino         fundamental.

(C) Criar,         organizar         e         suprimir         Distritos,         observada         a
legislação         específica.

(D) Elaborar         o         plano         diretor         de         desenvolvimento
integrado.

Questão 19

"Em         reunião         ampliada         nesta         quarta-feira,         17,         o
Centro         de         Operações         de         Emergência         em         Saúde
(Coes)         descartou         lockdown         neste         momento         em         Santa
Catarina."
A         notícia         divulgada         no         site         do         governo         do         estado         de
Santa         Catarina         traz         um         termo         muito         ouvido         nos
últimos         tempos,         em         todo         o         mundo.         Qual         é         o
significado         da         palavra         inglesa         LOCKDOWN,         que         hoje
reflete         uma         necessidade         imposta         em         muitos         lugares
como         forma         de         conter         a         proliferação         do         coronavírus?

(A) Confinamento.
(B) Contingência.
(C) Abertura.
(D) Flexibilização.

Questão 20

"São         Miguel         do         Oeste         é         um         município         com         grande
potencial         turístico         pela         sua         diversidade         cultural,
empreendedorismo,         qualidade         de         vida,         além         das
belezas         naturais."         (www.saomiguel.sc.gov.br)
O         turismo         deste         município         tem,         entre         outras         opções,
as         visitas         a         propriedades         rurais         como         a         que         produz         o
Mel         do         Oeste         e         o         Sítio         Santos         Cherobin,
especializada         na         produção         orgânica         de         pitaya         e
limão.         Este         tipo         de         turismo         é         conhecido
nacionalmente         como:

(A) Hortiturismo.
(B) Turismo         Rural.
(C) Agroturismo.
(D) Turismo         de         roça.
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