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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. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da carteira ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 à 35. 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. 

 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 03h, 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!! 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 
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Língua Portuguesa 

 

O bem e o mal do estrangeirismo¹ 

 

Rooftop, insight, approach… O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu 

vocabulário todo por termos em inglês. Mas a adoção de palavras de origem estrangeira não tem 

nada de nova: é tão antiga quanto a capacidade do Homo sapiens de falar e fundamental para a 

própria evolução das línguas.  

O terror dos puristas da língua em Portugal é um youtuber nascido e criado no Engenho 

Novo, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro: Luccas Neto. [...] o carioca também é um hit entre as 

crianças portuguesas. A tal ponto que, em novembro do ano passado, o jornal lisboeta Diário de 

Notícias publicou uma matéria em tom xenofóbico, reclamando que os miúdos de lá estão cada vez 

mais a falar “brasileiro”, de tanto assistir Luccas e outros influenciadores daqui.  

“Dizem ‘grama’ em vez de relva, autocarro é ‘ônibus’, rebuçado é ‘bala’, riscas são ‘listras’ 

e leite está na ‘geladeira’ em vez de no frigorífico”, alertou o jornal. “Os educadores notam-no 

sobretudo depois do confinamento – à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por 

youtubers brasileiros.”  

Pais e educadores portugueses estão preocupados. Mas talvez não devessem levar o caso tão 

a sério. Afinal, mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de 

palavras do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha.  

Um exemplo: enquanto, no trânsito daqui, temos em cada cruzamento uma placa indicadora 

que diz “Pare”, em Portugal a mesma sinalização diz “Stop”. E, lá como cá, o motorista entende 

muito bem o que deve fazer.  

Isso porque o estrangeirismo – a influência de culturas do exterior sobre os costumes e as 

falas de um povo – é parte da evolução natural de qualquer língua. A forma como nos expressamos 

se modifica o tempo todo, e um mundo globalizado (fenômeno que não nasceu com a internet – é 

forte desde as Grandes Navegações dos séculos 15 e 16) acelera esse intercâmbio linguístico. Tentar 

proibi-lo é como enxugar gelo. [...] 

[...] quando um termo de qualquer país é incorporado amplamente nos nossos diálogos e 

textos, ele na prática deixa de ser estrangeiro. Vira nosso. Todo dicionário nacional está inundado 

de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto 

receita de caipirinha.  
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[...] O mal do estrangeirismo nem está exatamente na substituição de termos, como rooftop 

no lugar de “terraço”. O problema maior é quando, no afã de pegar algo emprestado de uma língua 

de fora, deturpamos a lógica da nossa.  

[...] Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. Mas o uso 

que facilita a comunicação vai vingar sempre. E a língua portuguesa no Brasil – que os portugueses 

chamam pejorativamente de “brasileiro” – vai continuar se enriquecendo com palavras e expressões 

que não teriam como surgir por aqui.  

(¹Texto Alexandre Carvalho  - 18 mar 2022 – https://super.abril.com.br/sociedade/o-bem-e-o-mal-do-estrangeirismo/ 

(acesso em 28 de março). Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Mostrar que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico necessário ao desenvolvimento das 

línguas. 

B) Mostrar a preocupação de portugueses sobre a influência do youtuber brasileiro na língua 

nacional. 

C) Mostrar os vocábulos que os portugueses já incorporaram do Brasil como grama, ônibus, 

geladeira, entre outros. 

D) Fazer uma crítica aos portugueses, que aceitam estrangeirismos de outros países e não do Brasil. 

 

02. Leia as afirmativas sobre estrangeirismo, para responder à questão: 

I. O estrangeirismo é um fenômeno que nasceu com as Grandes Navegações e se expandiu com o 

advento da internet. 

II. O estrangeirismo facilita a comunicação. 

III. O estrangeirismo é um modismo que tende a passar como as paletas mexicanas. 

Segundo o texto, é o correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) II e III. 

D) Somente em II. 

 

03. “[...] mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de palavras 

do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha”. O sentido expresso na frase é que: 

A) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas têm vergonha dos 

estrangeirismos brasileiros. 
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B) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas não usam 

palavras do seu próprio idioma – antiga colônia. 

C) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa foi substituído por muitas palavras do francês e do 

inglês. 

D) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa causa vergonha aos portugueses, por isso usam e 

abusam de palavras do francês e do inglês. 

 

04. [...] no afã de pegar algo emprestado de uma língua de fora, deturpamos a lógica da nossa. O 

sentido das palavras em destaque na frase, respectivamente, é: 

A) Tentar – deformar. 

B) Tentar – avaliar. 

C) Pressa – deformar. 

D) Pressa – avaliar. 

 

05. Na frase: “Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em 

Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha”.,  os quês exercem 

a função de: 

A) Advérbio. 

B) Pronome relativo. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção explicativa. 

 

06. Em todas as frases há figuras de linguagem, exceto em: 

A) Tentar proibi-lo é como enxugar gelo. 

B) Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. 

C) A adoção de palavras de origem estrangeira é corresponde à capacidade do Homo sapiens de 

falar. 

D) Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem 

no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha. 

 

07. “Os educadores notam-no sobretudo depois do confinamento” (3º parágrafo); na frase, notam-

no o -no refere-se: 

A) Ao falar brasileiro. 

B) Aos educadores. 
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C) Ao confinamento. 

D) Ao youtuber brasileiro. 

 

08. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos apresentam dígrafos: 

A) textos – novembro – passado – capacidade – caipirinha. 

B) portuguesas – novembro – passado – qualquer – caipirinha.  

C) portuguesas – fenômeno – passado – qualquer – homo.  

D) textos – novembro – passado – capacidade – homo. 

 

09. “E, lá como cá, o motorista entende muito bem o que deve fazer”. Na frase, lá e cá (5º 

parágrafo) referem-se, respectivamente:  

A) Pare e Stop. 

B) Stop e Pare. 

C) Brasil e Portugal. 

D) Portugal e Brasil. 

 

10. Assinale a alternativa em que a regência não está correta: 

A) Exposição a conteúdos feitos por youtubers. 

B) O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu vocabulário. 

C) Cabe aos portugueses assistir o seu idioma. 

D) [...] de tanto assistir Luccas e outros influenciadores. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

11. O estado de Santa Catarina está dividido em regiões intermediárias e imediatas, segundo dados 

atualizados em 2017 pelo Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base em 

diferentes critérios geográficos, bem como pela área de influência de cada município. Considerando 

tal divisão do estado de Santa Catarina, as regiões geográficas imediatas da região geográfica 

intermediária de Caçador são: 

A) Caçador, Joaçaba e Herval do Oeste. 

B) Caçador e Videira. 

C) Caçador, Videira e Joaçaba. 

D) Caçador, Videira, Joaçaba e Luzerna. 
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12. A bandeira do Contestado foi reconhecida por lei como símbolo regional do Estado de Santa 

Catarina. A bandeira do Contestado deve ser: 

A) De cor branca e ter disposta uma cruz azul de forma centralizada. 

B) De cor verde e ter disposta uma cruz branca de forma centralizada. 

C) De cor branca e ter disposta uma cruz verde de forma centralizada. 

D) De cor verde e ter disposta uma cruz amarela de forma centralizada. 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta respectiva e corretamente a árvore, a flor e a planta 

medicinal símbolos do Estado de Santa Catarina, conforme disposto em lei estadual de 2017. 

A) Araucária, Laelia purpurata e Araçá-rosa. 

B) Embaúba, Edelvaisse e Espinheira Santa. 

C) Imbuia, Edelvaisse e Cambará. 

D) Imbuia, Laelia purpurata e Espinheira Santa. 

 

14. Atualmente presidente e vice-presidente bem como governadores e vice-governadores, se 

eleitos, tomam posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao do pleito eleitoral. No entanto, a 

partir das eleições de 2026, conforme aprovado em emenda constitucional, a posse dos 

governadores e vice-governadores acontecerá em: 

A) 06 de janeiro. 

B) 05 de janeiro. 

C) 02 de janeiro. 

D) 10 de janeiro. 

 

15. O Prêmio Nobel da Paz de 2021 foi concedido a dois jornalistas, das Filipinas e da Rússia, por 

defesa da liberdade de expressão. O Comitê Norueguês do Nobel afirmou que a liberdade de 

expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Os laureados foram: 

A) David Julius e Maria Ressa. 

B) Ardem Patapoutian e Klaus Hasselmann. 

C) Maria Ressa e Dmitry Muratov. 

D) Dmitry Muratov e Benjamin List. 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

16. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC/Animal) é uma 

ferramenta de gerenciamento de risco adotada pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e 

Pecuária (MAPA) com o objetivo de: 

A) Promover a garantia de qualidade do sistema de produção de alimentos de origem animal ao 

longo das cadeias produtivas. 

B) Promover segurança química dos alimentos de origem animal produzidos no Brasil. 

C) Qualificar ininterruptamente os fornecedores de leite, melhorando ou aprimorando as boas 

práticas agropecuárias nos sistemas produtivos. 

D) Estímulo e desenvolvimento da produção pecuária e pela fiscalização do bem-estar dos animais 

de produção e interesse econômico. 

 

17. "Em 2016, fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) e do Ministério da 

Agricultura, Abastecimento e Pecuária (MAPA), após denúncia anônima, verificaram uso de cama 

de frango em alimentação de ruminantes (bovinos) o que é proibido por lei. A situação foi 

verificada em quatro propriedades rurais do município de Cafezal do Sul, a 30 quilômetros de 

Umuarama". A proibição do tipo de alimento para o gado se deve ao risco destes animais 

desenvolverem Encefalopatia espongiforme bovina, doença causada por: 

A) Protozoários. 

B) Bactérias. 

C) Fungos. 

D) Príons. 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta um conceito errado sobre os processos de limpeza e 

desinfecção de aviários. 

A) Na desinfecção podem ser utilizados agentes físicos (calor, radiação) e químicos (produtos da 

química mineral, orgânica sintética e orgânica natural). 

B) A escolha do desinfetante deve priorizar um produto de amplo espectro, eficiente diante da 

presença de matéria orgânica, com poder residual prolongado e com uma relação custo benefício 

favorável. 

C) Os desinfetantes devem possuir baixa toxidade, estabilidade em condições adversas de pH, 

elevada penetrabilidade e não causar efeitos adversos ao meio ambiente. 
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D) Deve-se lavar a estrutura e os equipamentos do aviário com solução de água destilada e 

desinfetante, utilizando-se de jatos fortes em movimentos circulares. 

 

19. Abaixo estão relacionados quatro gêneros de ectoparasitas. Qual deles é diretamente relacionado 

a infestação em galinhas de postura? 

A) Hyalomma sp. 

B) Rhipicephalus sp. 

C) Dermanyssus sp. 

D) Dermacentor sp. 

 

20. Das doenças de aves relacionadas abaixo, qual possui vacinação obrigatória nos 

Estabelecimentos Incubatórios de Reprodução, antes da expedição das aves de um dia? 

A) Doença de Marek. 

B) Salmonelose. 

C) Doença de Gumboro. 

D) Doença de Newcastle. 

 

21. “As estomatites necrosantes ocorrem em bovinos, ovinos e suínos. Nos bovinos, é algumas 

vezes referida como difteria dos terneiros. A estomatite necrosante é o estágio final de todas as 

outras formas de estomatite quando elas são complicadas pela infecção por uma bactéria anaeróbia 

Gram-negativa com formas variando de cocos a bastonetes filamentosos. A estomatite necrosante é 

caracterizada por foco arredondado de cor amarelo-acinzentado circundado por halo de tecido 

hiperêmico localizado na cavidade oral, laringe, faringe ou língua; se caracteriza histologicamente 

por foco bem delimitado de necrose de coagulação.” De qual bactéria o texto acima se refere: 

A) Borrelia vincentii. 

B) Fusobacterium necrophorum. 

C) Actinobacillus lignieresii. 

D) Streptococus mutans. 

 

22. Sobre doenças de aves, das alternativas abaixo, assinale a que contém uma informação errada: 

A) As infecções pelos Alpharetrovirus são responsáveis pelo desenvolvimento de displasias e 

neoplasias no sistema hematopoiético das aves, causando grande impacto econômico na avicultura. 

B) As infecções pelos Tremovírus possuem baixa patogenicidade para aves adultas, mas causam 

vários sinais neurológicos em aves jovens. 
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C) As infecções por Clostridium botulinum apresentam altas taxas de letalidade e mortalidade. 

D) Ovos deformados, sem casca, casca fina ou despigmentados e elevada mortalidade no plantel são 

sinais de infecção pelo Adenovírus (EDS-76). 

 

23. Parte do aparelho justaglomerular de um néfron, formada a partir de células epiteliais 

proximamente agrupadas de uma porção da parede do túbulo retorcido distal. Sua função é detectar 

variação de volume e composição do fluido tubular, importante para o controle do fluxo sanguíneo 

renal e ritmo de filtração glomerular. 

A) Mácula densa. 

B) Túbulo coletor. 

C) Glomérulo. 

D) Alça de Henle. 

 

24. Dentre os microrganismos relacionados abaixo, qual não é frequentemente associado a 

ocorrência de artrite em suínos em idade de abate: 

A) Erysipelothrix rhusiopathiae. 

B) Mycoplasma hyosynoviae. 

C) Streptococcus suis.  

D) Bordetella bronchiseptica. 

 

25. A rinite atrófica é uma doença de alta transmissibilidade e enzoótica em certas regiões. 

Compromete animais na faixa de três a oito semanas de idade. Embora seja considerada uma 

doença multifatorial qual alternativa apresenta os microrganismos incriminados como agentes 

primários. 

A) Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus suis. 

B) Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida. 

C) Streptococcus suis, Pasteurella multocida. 

D) Bordetella bronchiseptica, Erysipelothrix rhusiopathiae. 

 

26. “A autofagia é um processo catabólico celular que dá origem à degradação de componentes da 

própria célula. É um processo estreitamente regulado que desempenha uma função normal no 

crescimento celular, diferenciação, e na homeostase, e ajuda a manter um equilíbrio entre a síntese, 

a degradação e o reciclado dos produtos celulares. Consiste num dos principais mecanismos por 

meio dos quais uma célula em estado de desnutrição redistribui os nutrientes dos processos menos 
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necessários aos essenciais.” O mecanismo de autofagia é mediado por qual das organelas 

relacionadas abaixo. 

A) Complexo de golgi. 

B) Reticulo endoplasmático. 

C) Lisossomos. 

D) Ribossomos. 

 

27. “Enfermidade que ocorre geralmente pelo consumo de alimentos crus de origem animal 

contaminados, exteriorizando-se pelas suas características de endemicidade, alta morbidade e, 

sobretudo, pela dificuldade da adoção de medida no seu controle. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde, essa enfermidade constitui um dos mais comuns problemas de saúde pública. As ações de 

profilaxia e de polícia sanitária são a base da metodologia de saneamento preventivo. Entre essas 

ações estão: controle da sua presença nos alimentos, prevenção da contaminação nos animais, 

aumento da higiene durante o abate e, posteriormente, no processamento da carne e implementação 

de medidas efetivas de higiene. A recontaminação dos alimentos após a preparação, definida como 

contaminação cruzada, pode ocorrer a partir do contato do alimento pronto com superfícies 

contaminadas ou produtos crus. Além da importância das medidas preventivas para evitar o risco de 

infecção na população humana, o controle desta doença é de grande interesse para a economia dos 

países em que ocorrem esses surtos”. De qual enfermidade a afirmativa acima está se referindo: 

A) Campilobacteriose. 

B) Cisticercose. 

C) Botulismo. 

D) Salmonelose. 

 

28. Das alternativas abaixo, qual não apresenta corretamente um fato atribuído à degeneração 

celular: 

A) A degeneração é caracterizada pelo acúmulo intracelular de diferentes substâncias. 

B) A evolução da degeneração é a morte celular. 

C) Degeneração e morte celular são eventos constantes na maioria dos tecidos. 

D) A degeneração é uma alteração irreversível. 
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29. Durante a insuficiência cardíaca congestiva direita, a ocorrência de edema generalizado é 

atribuída: 

A) Ao aumento da pressão hidrostática intravascular. 

B) A diminuição da pressão oncótica. 

C) Ao aumento da permeabilidade capilar. 

D) A obstrução linfática. 

 

30. Das alternativas abaixo, qual apresenta duas espécies de plantas tóxicas que, ao serem 

consumidas, podem causar aborto em vacas: 

A) Tetrapterys multiglandulosa e Ateleia glazioviana. 

B) Cassia occidentalis e Pteridium aquilinum. 

C) Nierembergia veitchii e Lantana camara. 

D) Ricinus communis e Kalanchoe blossfeldiana. 

 

31. Qual a lesão pulmonar observada durante a necropsia de um cão criado na zona urbana que 

morreu de parvovirose e apresentava, além das lesões características da doença, áreas puntiformes 

enegrecidas, distribuídas aleatoriamente na superfície pleural dos pulmões? 

A) Antracose.  

B) Asbestose.  

C) Silicose.  

D) Melanose. 

 

32. Das alternativas abaixo, qual apresenta apenas os fenômenos cadavéricos imediatos: 

A) Perda da consciência; perda da sensibilidade; perda da motilidade e do tono muscular; cessação 

de atividade cerebral. 

B) Perda da consciência; cessação de atividade cerebral; pseudomelanose, embebição biliar. 

C) Perda da sensibilidade; cessação da circulação; rigidez cadavérica, desidratação cadavérica. 

D) Perda da sensibilidade; perda da motilidade e do tono muscular; embebição pela hemoglobina, 

autólise. 
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33. O mormo é uma doença infectocontagiosa que acomete equídeos, podendo também ser 

contraída por outros animais como o cão, gato, bode e até o homem. Esta enfermidade é conhecida 

há vários séculos e, nos anos de 1968, foi considerada extinta no Brasil. No entanto, estudos 

sorológicos recentes detectaram a presença da doença em alguns estados brasileiros. Assinale, entre 

as opções abaixo, a que corresponde à espécie bacteriana responsável pelo mormo em equinos.  

A) Burkholderia mallei. 

B) Burkholderia cepacia.  

C) Streptococcus pneumoniae.  

D) Staphylococcus aureus.  

 

34. Nos equinos, as bolsas guturais correspondem a divertículos caudoventrais da tuba auditiva. O 

acúmulo de exsudato purulento, advindo de contaminação bacteriana de uma ou ambas as bolsas, é 

denominado: 

A) Empiema de bolsas guturais. 

B) Gangrena de bolsas guturais. 

C) Linfedema de bolsas guturais. 

D) Diverticulite de bolsas guturais. 

 

35. “Acidentes com animais peçonhentos são frequentemente relatados nas áreas rurais do Brasil 

por fazendeiros, vaqueiros e também veterinários de campo, que acreditam que picadas de serpentes 

são responsáveis por mortes de animais, gerando assim perdas econômicas aos pecuaristas. Casos 

esporádicos de acidentes com serpentes desse gênero podem ocorrer em equinos, ovinos, bovinos, 

caprinos, suínos, caninos e felinos. Os ofídios desse gênero habitam lugares úmidos, plantações, 

pastagens e lugares não habitados pelo homem. Possuem hábitos noturnos, alimentam-se 

principalmente de pequenos roedores e atacam subitamente, erguendo o terço anterior do corpo sem 

serem percebidos. Os constituintes do veneno dos ofídios desse gênero causam inflamação local, 

necrose e dano ao epitélio vascular; ademais possui, também, ação proteolítica ou necrosante; 

coagulante; hemorrágica e nefrotóxica”. A qual gênero de serpente o texto se refere: 

A) Serpentes do gênero Bothrops. 

B) Serpentes do gênero Micrurus. 

C) Serpentes do gênero Lachesis. 

D) Serpentes do gênero Crotalus. 

 

 


