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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 da 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 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. 
✓ 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 3h, 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         Brasil         dispõe         de         legislação         que         regulamenta         o
processamento         e         a         composição         das         Farinhas         de         Origem
Animal.         A         portaria         nº.7         de         09         de         novembro         de         1988,
publicada         no         DOU         de         14         de         novembro         de         1988
estabeleceu         os         padrões         mínimos         das         diversas
matérias-primas         empregadas         na         alimentação         animal.
Especificamente         para         os         produtos         de         origem         animal         são
descritos         dentre         vários,         os         seguintes         produtos:         farinha         de
carne         e         farina         de         carne         e         ossos.         Mais         recentemente
surgiu         IN/15         de         29/10/2003,         publicada         no         DOU         de
30/10/2003,         Seção         1,         p.78,         a         qual         aprova         o         regulamento
técnico         sobre         as         condições         higiênico-sanitárias         e         de
boas         práticas         de         fabricação         para         estabelecimentos         que
processam         resíduos         de         animais         destinados         à
alimentação         animal,         o         modelo         de         documento         comercial         e
o         roteiro         de         inspeção         das         boas         práticas         de         fabricação.
Esta         IN         significa         um         importante         avanço         para         assegurar         a
qualidade         dos         subprodutos         de         origem         animal.         O
tratamento         térmico,         visando         a         esterilização,         deverá
obedecer         às         seguintes         condições:

(A) I.Vapor         saturado         direto;         II.Temperatura         não         inferior         a
133ºC;         III.Tempo         mínimo         de         20         minutos;         IV.Pressão
de         3         Bar,         na         massa         do         produto         em         processamento.

(B) I.Vapor         insaturado         direto;         II.Temperatura         não         inferior
a         130ºC;         III.Tempo         mínimo         de         20         minutos;
IV.Pressão         de         3         Bar,         na         massa         do         produto         em
processamento.

(C) I.Vapor         saturado         direto;         II.Temperatura         não         inferior         a
133ºC;         III.Tempo         mínimo         de         30         minutos;         IV.Pressão
de         5         Bar,         na         massa         do         produto         em         processamento.

(D) I.Vapor         saturado         indireto;         II.Temperatura         não         inferior
a         130ºC;         III.Tempo         mínimo         de         20         minutos;
IV.Pressão         de         6         Bar,         na         massa         do         produto         em
processamento.

Questão 02
De         acordo         com         a         Organização         Mundial         de         Saúde,         mais
de         60%         dos         casos         de         doenças         de         origem         alimentar
decorrem         do         descuido         higiênico-sanitário         de
manipuladores,         das         técnicas         inadequadas         de
processamento         e         da         deficiência         de         higiene         da         estrutura
física,         de         utensílios         e         equipamentos.         Os         itens         que
compõem         a         lista         de         verificação         contida         na         Resolução         de
Diretoria         Colegiada         (RDC)         n°         275/02         e         nas
determinações         da         RDC         n°         216/2004,         ambas         do
Ministério         da         Saúde         e         podem         ser         divididos         nos         seguintes
blocos:

(A) Armazéns         e         instalações;         Equipamentos,         móveis         e
utensílios;         e         Higienização         de         instalações,
equipamentos,         imóveis         e         utensílios.

(B) Armazéns         e         instalações;         Equipamentos,         imóveis         e
utensílios;         e         Higienização         de         instalações,
equipamentos,         imóveis         e         utensílios         de         limpeza.

(C) Edificações         e         instalações;         Equipamentos,         imóveis         e
utensílios;         e         Higienização         de         caixas         de
armazenagem,         equipamentos,         móveis         e         utensílios         de
limpeza.

(D) Edificações         e         instalações;         Equipamentos,         móveis         e
utensílios;         e         Higienização         de         instalações,
equipamentos,         móveis         e         utensílios.

Questão 03
O         tráfico         de         animais         silvestres         é         a         terceira         maior
atividade         ilícita         no         mundo,         e         as         aves         têm         sido         as         mais
utilizadas         devido         à         crescente         preferência         como         animal         de
companhia,         motivo         de         grande         discussão.         Apesar         do
interesse         na         preservação         das         diferentes         espécies,         há
enorme         preocupação         com         a         saúde         desses         animais         como
transmissores         de         doenças         aos         seres         humanos.
Conhecida         psitacose,         ornitose         ou         febre         dos         papagaios         é
causada         por         uma         bactéria         intracelular         denominada:

(A) Chlamydia         ornittaci.

(B) Chlamydia         psittaci.

(C) Chlamydia         chlamidie.

(D) Chlamydia         trachomatis.

Questão 04
As         doenças         infecciosas         emergentes         e         reemergentes         têm
recebido         atenção         crescente         nos         últimos         anos         e         estima-se
que         75%         das         doenças         infecciosas         emergentes         são
zoonóticas.         Dentre         as         diversas         doenças         zoonóticas         que
são         albergadas         por         ratos,         e         seu         agente         etiológico,
podemos         citar:

(A) Febre         por         mordedura         de         rato         causada         por
Microsporum         e         Trichophyton.

(B) Leptospirose         causada         pela         Leptospira         interrogans.

(C) Coriomeningite         linfocitária         causada         por         Yersinia
pestis.

(D) Dermatomicoses         causada         pelos         Streptobacillus
monilifomis         e         Spirillum         minus.

Questão 05
As         dermatofitoses         dos         cães         e         gatos         constituem
zoonoses         de         importância,         pois         estes         são,         dentre         os
animais         domésticos,         os         que         mantêm         estreito         contato         com
as         crianças         altamente         susceptíveis         a         esses         processos.
Animais         de         qualquer         idade,         sexo         ou         raça         podem         ser
infectados,         entretanto         a         doença         é         mais         comumente         vista
em         animais         jovens,         doentes,         debilitados         ou         animais
idosos.         Os         gêneros         que         mais         comumente         causam
dermatifitoses         em         cães         e         gatos         são:

(A) Candida         spp.         e         Cryptococcus.

(B) Microsporum         ssp.         e         Trichophyton         ssp.

(C) Malassezia         spp.         e         Cryptococcus.

(D) Microsporum         ssp.         e         Candida         spp.
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Questão 06
O         Dictyocaulus         viviparus         acomente         bovinos,         bubalinos         e
cervídeos,         é         um         nematoda         pulmonar         que         se         localiza         na
traquéia         e         brônquios,         principalmente         dos         lobos
diafragmáticos,         que         alimentam-se         de         proteínas,
aminoácidos,         lipídeos,         presentes         na         luz         do         trato
respiratório.         Pertence         a         superfamília         Trichostrongyloidea.
Sobre         sua         patogenia,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Fase         pré-patente         (8º         ao         25º         dia)         larvas         surgem         nos
alvéolos,         causando         alveolite,         surgindo         depois         a
bronquiolite         e         a         bronquite;         células         do         infiltrado
inflamatório         (neutrófilos,         eosinófilos,         macrófagos)
formam         tampões         nas         luzes         dos         bronquíolos,
causando         colapso         de         grupos         de         alvéolos;         animais
altamente         infectados         podem         morrer         a         partir         do         15º
dia         por         insuficiência         respiratória         devido         ao         enfisema
intersticial         e         edema         pulmonar.

(B) Na         Fase         pós-patente         (do         61º         ao         90º         dia)         fase         de
recuperação,         após         os         vermes         pulmonares         adultos
terem         sido         expelidos;         lesões         decorrentes         da         infecção
podem          permanecer,          como          fibrose
brônquicaperibrônquica,         por         semanas         ou         meses;
pode         ocorrer,         nesta         fase,a         "bronquite         parasitária
pós-patente",         caracterizada         pela         epitelialização
alveolar,         o         que         compromete         muito         a         troca         gasosa,
gerando         mais         enfisema         intersticial         e         edema
pulmonar;         isto         ocorre         devido         a         aspiração         das
substâncias         presentes         nos         vermes         mortos;         outra
causa         de         mortalidade         nesta         fase         é         a         pneumonia
intesticial         aguda,         caracterizada         por         infecção
bacteriana         secundária         dos         pulmões         não         totalmente
recuperados         das         lesões         causadas         pelos         vermes.

(C) Fase         patente         (do         26º         ao         60º         dia)         caracterizado         por
bronquite         parasitária,         com         os         vermes         adultos
envoltos         por         muco         branco         e         espumoso         na         luz         dos
brônquios         epitélio         brônquico         torna-se         hiperplásico         e
intensamente         infiltrado         por         células         inflamatórias,
principalmente         eosinófilos,         surge         também         a
pneumonia         parasitária         causada         por         aspiração         de
ovos         e         L1         nos         alvéolos         o         que         gera         a         produção         de
infiltrados         inflamatórios         ao         redor,         pode         haver         graus
variáveis         de         enfisema         intersticial         e         edema.

(D) Fase         de         penetração         (1º         ao         7º         dia)         -         larvas         ainda         já
chegaram         aos         pulmões.         Pois         é         uma         doença         de
evolução         rápida.

Questão 07
A         espécie         Spirocerca         lupi,         quando         vermes         adultos         têm
até         8         cm         de         comprimento,         de         côr         rósea,         permanecendo
enovelados         no         interior         dos         granulomas,         se         localizam         e
larvas         produzem         lesões         na         parede         da         aorta         adultos         e
são         encontrados         nas         lesões         granulomatosas         da         parede
do         esôfago         e         do         estômago.         No         seu         ciclo         evolutivo,         o
hospedeiro         intermediário         é         um:

(A) Muscídeos         sendo         eles         larvas         de         moscas         dos         gêneros
Musca,         Stomoxys         e         Haematobia.

(B) Artrópode         e         se         trata         de         besouros         coprófagos.

(C) Nematodo         sendo         ele         o         Nematodirus         battus.

(D) Artrópode         e         se         trata         de         baratas         e         grilos.

Questão 08
O         Programa         Nacional         de         Qualidade         do         Leite         -         PNQL
possui         como         missão         promover         a         melhoria         da         qualidade
do         leite         no         Brasil,         garantir         a         segurança         alimentar         da
população,         assim         como         agregar         valor         aos         produtos
lácteos,         evitar         perdas         e         aumentar         a         competitividade         em
novos         mercados.

É         constituído         pelo         Decreto         9.013,         de         29         de         março         de
2017         -         Regulamento         de         Inspeção         Industrial         e         Sanitária
de         Produtos         de         Origem         Animal         -         RIISPOA,         que
estabelece         que         a         inspeção         de         leite         e         derivados         abrange
desde         a         sanidade         do         rebanho,         obtenção         da
matéria-prima,         sua         análise         e         seleção         até         a         expedição         do
produto         final;         e         pelas         Instruções         Normativas         nº         76         e         nº
77,         de         26         de         novembro         de         2018.         Para         o         cumprimento
dos         Padrões         de         composição         centesimal         do         leite         cru         no
Brasil,         tem         como         requisito,         possuir:

(A) Um         teor         mínimo         de         gordura         de         4,3g/100g.

(B) Um         teor         mínimo         de         proteína         total         de         4,3g/100g.

(C) Um         teor         mínimo         de         gordura         de         3,0g/100g.

(D) Um         teor         mínimo         de         lactose         anidra         de         2,9g/100g.

Questão 09
Segundo         a                  INSTRUÇÃO         NORMATIVA         Nº         76,         DE         26         DE
NOVEMBRO         DE         2018         DO         MINISTÉRIO         DE         ESTADO
DA         AGRICULTURA,         PECUARIA         E         ABASTECIMENTO,         o
leite         cru         refrigerado         deve         atender         à         características
sensoriais,         dentre         elas:

(A) Ter         estabilidade         ao         alizarol         na         concentração         mínima
de         72%         v/v         (setenta         e         dois         por         cento).

(B) Ter         o         teor         mínimo         de         gordura         de         3,0g/100g         (três
gramas         por         cem         gramas).

(C) Ter         o         teor         mínimo         de         proteína         total         de         2,9g/100g
(dois         inteiros         e         nove         décimos         de         gramas         por         cem
gramas).

(D) O         líquido         branco         deve         estar         opalescente         homogêneo
e         com         odor         característico.

Questão 10
Os         produtos         derivados         da         carne         são:

(A) De         preferência,         obtidos         a         partir         de         carne         fresca         que
sofra         um         ou         mais         tipos         de         processo,         entre         eles,
cozimento,         salga,         defumação         ou         mesmo         somente         a
adição         de         condimentos         e         temperos.

(B) Sempre         obtidos         a         partir         de         carne         fresca         que         sofra
somente         um         tipo         de         processo,         por         exemplo,         salga.

(C) De         preferência,         obtidos         a         partir         de         carne         fresca         que
sofra         somente         um         tipo         de         processo,         por         exemplo,
cozimento.

(D) Sempre         obtidos         a         partir         de         carne         fresca         que         sofra         um
ou         mais         tipos         de         processo,         entre         eles,         cozimento         e
defumação.
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Questão 11
Quando         o         assunto         é         a         intereção         hospeiro         parasita,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) INFECÇÃO:         invasão         e         colonização         do         organismo
hospedeiro         por         parasitos         externos,         como         helmintos         e
protozoários.

(B) INFESTAÇÃO:         ataque         ao         organismo         hospedeiro         por
parasitos         externos,como         os         artrópodes.

(C) INFECÇÃO:         mecanismos         que         facilitam         a         difusão         da
espécie         e         colonização         do         organismo         hospedeiro         por
parasitos         externos,         como         helmintos         e         protozoários.

(D) INFESTAÇÃO:         ataque         ao         organismo         hospedeiro         por
parasitos         internos,         como         os         artrópodes.

Questão 12
Na         actinobacilose,         quando         a         lesão         é         extensa,         múltipla         ou
disseminada,         de         modo         a         atingir         grande         parte         da         carcaça:

(A) As         carcaças         que         apresentem         lesões         generalizadas
de         actinobacilose         devem         ser         condenadas.

(B) Quando         a         lesão         é         extensa,         múltipla         ou         disseminada,
de         modo         a         atingir         grande         parte         da         carcaça,         esta         deve
ser         parcialmente         condenada.

(C) Quando         as         lesões         são         localizadas,         sem
complicações         secundárias,         mesmo         que         o         animal         se
encontre         em         boas         condições         de         nutrição,         a         carcaça,
órgãos/vísceras         devem         descartadas         e         condenadas.

(D) Carcaças         ou         partes         de         carcaças         ou         órgãos         com
abcessos         ou         lesões         supuradas         localizadas,         mesmo
após         a         remoção         das         partes         atingidas         não         serão
liberadas.

Questão 13
Em         termos         práticos,         o         estabelecimento         do         equilíbrio         em
que         as         necessidades         físicas,         fisiológicas,         psicológicas,
comportamentais,         sociais         e         ambientais         de         um         animal         são
satisfeitas,         incluindo         tanto         a         saúde         física         dos         animais
como         também         sua         saúde         mental         e         comportamental,         suas
interações         sociais         e         sua         adaptação         ao         meio         ambiente,
define:

(A) O         bem-estar         animal.

(B) O         sentimento         que         o         animal         experimenta.

(C) A         vida         animal         livre.

(D) A         vida         do         animal         em         cativeiro         licenciado.

Questão 14
O         colapso         de         traqueia         é         uma         forma         de         obstrução
traqueal         causada         por:

(A) Rigidez         e         relaxamento         da         cartilagem.

(B) Flacidez         e         relaxamento         da         cartilagem.

(C) Rigidez         e         achatamento         da         cartilagem.

(D) Flacidez         e         achatamento         da         cartilagem.

Questão 15
Os         coronavírus         sâo         vírus         de         RNA         de         fita         simples         que,
como         os         poliovírus,         replicam-se         no         citoplasma,         mas         que
diferem         dos         poliovírus         devido         ao         seu         tamanho         maior         e
aos         detalhes         de         sua         replicação.         Os         coronavírus         causam
infecções         respiratórias         em         seres         humanos         e         outros
animais.         Nos         cães,         o         coronavirus         entérico         canino         com
maior         atratividade         pelo         tecido         intestinal,         nas         suas
primeiras         manifestações         clínicas         são         perda         de         apetite,
vômito         e         diarreia,         tais         alterações         são         justificadas         pela
morte         de         células         do         intestino         e         por         consequência
encurtamento         das         vilosidades         intestinais         e         alteração         na
digestão         de         nutrientes         importantes,         em         especial         aos
filhotes,         como         o         leite.         A         mortalidade         é         baixa         e         as
alterações         mais         graves         estão         associadas         a         co-infecção
com:

(A) O         adenovírus         tipo         2,         à         Bordetella         Bronchseptica         e         ao
parvovirus         canino.

(B) À         leptospirose,         à         hepatite         canina         e         o         adenovírus         tipo
1.

(C) O         vírus         da         cinomose,         o         adenovirus         tipo         1         e         o
parvovirus         canino.

(D) O         vírus         da         cinomose,         à         leptospirose         e         à         hepatite
canina.

Questão 16
Segundo         o         Código         de         ética         é         direito         do         médico
veterinário         escolher         livremente         seus         clientes         ou
pacientes         com         exceção         de         alguns         casos.         Não         faz         parte
dessa         exceção:

(A) Quando         outro         colega         requisitar         espontaneamente
sua         colaboração.

(B) Nos         casos         de         emergência         ou         de         perigo         imediato         para
a         vida         do         animal         ou         do         homem.

(C) Quando         houver         outro         médico         veterinário         na
localidade         onde         exerça         sua         atividade.

(D) Quando         não         houver         outro         médico         veterinário         na
localidade         onde         exerça         sua         atividade.

Questão 17
A         chamada         Prova         de         Lerche,         um         teste         feito         em         carcaças,
é         utilizada         para         diferenciar:

(A) Adipoxantose         e         icterícia.

(B) Tuberculose         calcificada         e         caseosa.

(C) Pleurisia         seca         e         exaudativa.

(D) Carbúnculo         hemático         e         assintomático.

Questão 18
Em         epidemiologia         o         termo         determinantes:

(A) Refere-se         à         análise         quanto         ao         tempo,         pessoas,
lugares         e         grupos         de         indivíduos         afetados.
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(B) Inclui         fatores         que         afetam         o         estado         de         saúde,         dentre
os         quais,         os         fatores         biológicos,         químicos,         físicos,
sociais,         culturais,         econômicos,         genéticos         e
comportamentais.

(C) Inclui         vigilância,         observação,         teste         de         hipóteses         e
pesquisas         analíticas         e         experimentais.

(D) Referem-se         a         doenças,         causas         de         óbito,         hábitos
comportamentais,         aspectos         positivos         em         saúde,
reações         a         medidas         preventivas,         utilização         e         oferta         de
serviços         de         saúde         entre         outros.

Questão 19
A         inspeção         e         a         fiscalização         de         estabelecimentos
deprodutos         de         origem         animal         que         realizem         o         comércio
interestadual         ouinternacional,         de         que         trata         o         DECRETO
Nº         9.013,         DE         29         DE         MARÇO         DE         2017,         são         de
competência:

(A) Do         Departamento         de         Inspeção         de         Produtos         de
Origem         Animal         -         RIISPOA         e         do         Serviço         de         Inspeção
Federal         -         SIF,         vinculado         ao         Ministério         da         Agricultura,
Pecuária         e         Abastecimento.

(B) Do         Departamento         de         Inspeção         de         Produtos         de
Origem         Animal         -         RIISPOA         e         do         Serviço         de         Inspeção
Estadual         -         SIE,         vinculado         ao         Ministério         da
Agricultura,         Pecuária         e         Abastecimento.

(C) Do         Departamento         de         Inspeção         de         Produtos         de
Origem         Animal         -         DIPOA         e         do         Serviço         de         Inspeção
Federal         -         SIF,         vinculado         ao         Ministério         da         Agricultura,
Pecuária         e         Abastecimento.

(D) Do         Departamento         de         Inspeção         de         Produtos         de
Origem         Animal         -         DIPOA         edo         Serviço         de         Inspeção
Federal         -         SIF,         vinculado         ao         Ministério         da         Agricultura
e         do         Meio         Ambiente.

Questão 20
A         ingestão         de         samambaia         (Pteridium         aquilinum)         produz
três         formas         de         intoxicação         em         bovinos,         duas         crônicas
caracterizadas         por         neoplasmas         no         trato         digestivo
superior         ou         na         bexiga,         é         uma         doença         aguda
caracterizada         por         hemorragias.                  A         intoxicação         por
samambaia         é         a         segunda         causa         mais         importante         de
intoxicação         por         plantas         na         Região         Central         do         Rio         Grande
do         Sul,         correspondendo         a         12%         de         todas         as         mortes         de
bovinos         causadas         por         plantas         tóxicas.         Quanto         a
alteração         nos         exames         laboratoriais         que         os         bovinos
possam         apresentar,         após         uma         intoxicação         por
samambaia,         podemos         afirmar         que:

(A) Diminuição         drástica         na         contagem         total         de         hemácias         e
aumento         da         concentração         de         hemoglobina         em
poucas         horas,         devido         à         desidratação         severa.

(B) Alterações         nos         eritrócitos,         associadas         com
fragmentação         ou         modificação         no         tamanho         das
células         ou         na         composição         da         membrana.         Aumento
exarcebado         da         GGT.

(C) Apresentam         alteração         em         pelo         menos         um         dos
parâmetros         bioquímicos         avaliados         com         moderado         a
acentuado         aumento         nos         níveis         de         uréia         em         todos         os
animais.         E         níveis         de         creatinina         aumentados         em
alguns         bovinos.

(D) Bovinos         intoxicados         apresentam         anemia         com         severa
leucopenia,         trombocitopenia         e         aumento         do
fibrinogênio.         Podem         também         apresentar
hipoproteinemia         e         tempo         de         coagulação         aumentado.
A         série         eritrocitária         na         medula         óssea         é         afetada
somente         nos         estágios         terminais.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 30.

VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         É         NOTA         10!

(1º§)         Você         é         uma         pessoa         de         muito         valor,         nunca         meça
sua         vida,         seu         caráter,         seus         sentimentos         e         seus         objetivos
pela         régua         dos         outros.         Seu         futuro         não         pode         ser         previsto,
depende         do         processo         aplicado         em         sua         construção.         Por
isso,         o         sucesso         do         seu         futuro         está         em         suas         mãos:
construa         ele         pelo         que         você         é         ou         viverá         com         ele
disponível         nas         prateleiras         do         mundo,         para         que         os         outros
o         tomem         para         si         e         façam         dele         o         que         quiserem.

(2º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         É         NOTA         10!

(3º§)         Os         mistérios         nos         intrigam         justamente         por         serem
difíceis         de         decifrar,         a         busca         por         objetivos         nos         leva         por
caminhos         às         vezes         mais         lindos         que         os         próprios         objetivos.
Nessa         frenética         maneira         de         viver,         é         possível         que         você
tenha         se         esquecido         de         quanto         realmente         vale         e,         talvez
por         não         se         dar         o         devido         valor,         esteja         permitindo         que
outras         pessoas         o         tratem         inadequadamente;         talvez         por
não         se         dar         o         devido         valor,         esteja         sendo         vítima         de
injustiças;         talvez         por         não         se         dar         o         devido         valor,         seu
coração         esteja         sofrendo         e         seu         corpo         pedindo         água.

(4º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         É         NOTA         10!

(5º§)         Ninguém         tem         o         direito         de         lhe         causar         nenhum         mal,         a
não         ser         que         você         permita,         e         a         maior         permissão         que
podemos         dar         é         quando         não         nos         valorizamos         o         suficiente,
anulando-nos         diante         de         situações         em         que         deveríamos
nos         impor         segundo         nossos         padrões         de         formação.

(6º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         -         É         NOTA         10!

(7º§)         Pare         de         se         anular         e         de         se         limitar         permitindo         que
seu         destino         seja         apenas         o         que         o         dia         propõe;         valorize-se,
motive-se         e         dê         você         as         cartas,         decidindo         o         que         é         melhor
para         si         e         mostrando         às         pessoas         seu         valor.         Qualquer
pessoa         tem         dentro         de         si         habilidades         importantes,         e         é
pela         soma         delas         a         uma         conduta         ética         que         inserimos
nosso         ritmo         individual         ao         mundo.

(8º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         -         É         NOTA         10!

(9º§)         Você         é         uma         pessoa         muito         valiosa,         muito         digna,
superimportante.         São         essas         as         impressões         que         deve
cultivar         em         seu         coração.         Aumente         seu         amor-próprio,
aumente         sua         autoestima,         conte         suas         dádivas,         acredite
mais         em         você.         A         vida         gosta         de         quem         se         gosta         e         valoriza
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quem         se         valoriza.

(Fonte:         Livro         Super         dicas         Para         Motivar         Sua         Vida);

(http://sucesso.powerminas.com/texto-de-motivacao-mudancas/)

Questão 21
Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

(A) A         crase         usada         em:         "mostrando         às         pessoas         seu         valor"
-         é         imposta         pela         regência         verbal.

(B) Em:         "esteja         sendo         vítima         de         injustiças"         -         temos
locução         verbal         formada         por         um         verbo         no         presente         do
modo         subjuntivo         e         forma         nominal         do         gerúndio,
seguido         de         adjetivo         com         função         sintática         de
predicativo.

(C) O         pronome         oblíquo         usado         em:         "Os         mistérios         nos
intrigam         justamente"         -         exemplifica         próclise         e         exerce
função         sintática         de         objeto         direto.

(D) O         trecho:         "seu         coração         esteja         sofrendo         e         seu         corpo,
pedindo         água".         -         está         escrito         com         exemplos         de
elipses.

Questão 22
O         uso         repetido         da         frase:         "Você         vale         mais         do         que         pensa"
comprova         o         uso         da         figura         de         linguagem         denominada:

(A) Anáfora.

(B) Pleonasmo         vicioso.

(C) Eufemismo.

(D) Ironia.

Questão 23
Sobre         a         estrutura         do         (1º§),         marque         a         afirmação
INCORRETA.

(A) O         verbo         "meça"         enuncia         ação         do         presente         do         modo
indicativo,         comprovando         ordem         ao         interlocutor.

(B) A         expressão:         "o         que"         tem         sentido         demonstrativo.

(C) Em:         "nunca         meça         sua         vida,         seu         caráter,         seus
sentimentos         e         seus         objetivos         pela         régua         dos         outros."
-         as         vírgulas         separam         expressões         que         exercem         a
mesma         função         sintática         de         objeto         direto.

(D) Inicia         com         pronome         pessoal         dissílabo,         oxítono,
enunciando         uso         de         discurso         indireto         e         comprovando
concordância         de         terceira         pessoa         do         singular.

Questão 24
Sobre         os         componentes         linguísticos         do         quinto         (5º§),
analise         as         assertivas:

I.Inicia         com         pronome         indefinido         invariável.

II.O         verbo         "causar"         é         bitransitivo,         por         isto         pede         duplo
complemento.

III.Em:         "quando         não         nos         valorizamos         o         suficiente",         temos
exemplo         de         próclise         atraída         por         advérbio         de         negação,         e
exemplo         sujeito         elíptico         identificado         pela         desinência

verbal.

IV.Semanticamente,         a         expressão:         "o         suficiente"         equivale
a         "o         bastante".

V.O         TIL         usado         nos         substantivos:         "situações"         e
"formação"         justifica         a         tonicidade         da         última         sílaba         em
ambos.

VI.Em         ambas         as         expressões:         "a         não         ser         que         você
permita",         "maior         permissão         que"         -         destacamos
conjunções         subordinativas         integrantes.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) I,         III         e         V.

(B) II,         IV         e         VI.

(C) I,         II,         III         e         IV.

(D) III,         IV,         V         e         VI.

Questão 25
Transpondo         o         verbo         "Aumente"         para         a         segunda         pessoa
do         plural         do         mesmo         modo         imperativo,         na         forma
afirmativa,         obtém-se         corretamente:

(A) Aumenteis.

(B) Aumenta.

(C) Aumentai.

(D) Aumentas.

Questão 26
Marque         o         parágrafo         elaborado         com         verbos         conjugados
na         primeira         pessoa         do         plural,         comprovando-se         a         inclusão
do         enunciador         no         teor         discursivo.

(A) Sétimo         parágrafo.

(B) Terceiro         parágrafo.

(C) Quinto         parágrafo.

(D) Primeiro         parágrafo.

Questão 27
Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

(A) O         período:         "Por         isso,         o         sucesso         do         seu         futuro         está
em         suas         mãos".                  -         termina         com         expressão         formada
por:         preposição,         pronome         possessivo         e         substantivo,
exercendo         função         sintática         de         objeto         indireto.

(B) Em:         "difíceis         de         decifrar"         -         a         preposição         é         imposta
pela         regência         nominal.

(C) O         período:         "construa         ele         pelo         que         você         é         ou         viverá
com         ele"-         pode         ser         reescrito         de                  mais         elegante,
assim:         "construa-o         pelo         que         você         é         ou         viverá         com
ele".

(D) No         trecho:         "por         serem         difíceis         de         decifrar,"         -         o         verbo
exemplifica         o         uso         de         infinitivo         flexionado         ou         pessoal.

Questão 28
Marque         o         que         NÃO         se         comprova         em:         "Você         vale         mais         do
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que         pensa!         -         É         nota         10!"

(A) Uso         de         verbo         de         primeira         conjugação         e         uso         de
verbos         de         segunda         conjugação,         todos         no         presente
do         modo         indicativo.

(B) Exemplo         de         ideia         no         grau         comparativo         de
superioridade.

(C) Uso         de         interlocutor         direto,         comprovado         pelo         pronome
de         tratamento.

(D) Exemplos         de         frases         nominais.

Questão 29
Sobre         os         componentes         linguísticos         do         texto,         analise         as
assertivas:

I."Aprimorar         e         desenvolver"         são         alguns         dos         sinônimos         de
"cultivar".

II."Infortúnios"         é         um         dos         termos         que         faz         oposição
semântica         com         "dádivas".

III.A         frase:         "Todos         são         estudiosos,         mas         nenhum         deles
tem         o         juízo         são".         -         está         escrita         com         homônimos         perfeitos.

IV.As         palavras:         "difícil,         "egoísta",         "dádivas",         "linguístico"
diferenciam-se         pelo         sentido         semântico,         identificando-se
apenas         pelas         classes         morfológicas         e         pelas         regras         de
tonicidade.

V.O         período:         "Aumente         seu         amor-próprio,         aumente         sua
autoestima,         conte         suas         dádivas,         acredite         mais         em         você".
-         é         composto         por         coordenação         sindética.

VI.Em:         "Arrear         os         embrulhos         para         poder         arrear         o         cavalo".
-         exemplo         de         termos         parônimos.

Estão         CORRETOS,         apenas:

(A) I,         II,         IV         e         V.

(B) II,         IV         e         V.

(C) I,         II,         III         e         VI.

(D) II,         III,         IV         e         V.

Questão 30
A         linguagem         persuasiva         usada         no         texto         está         bem
evidente         pelo:

(A) Uso         excessivo         de         elementos         coesivos         conjuntivos.

(B) Uso         de         verbos         de         terceira         conjugação         no         modo
subjuntivo.

(C) Uso         dos         verbos         no         modo         imperativo.

(D) Uso         de         termos         variáveis         e         invariáveis.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
Em         alusão         à         cultura         catarinense,         o         site         do         governo
estadual         cita         os         casarões         portugueses         como
manifestações         presentes         no         litoral         e         a         arquitetura         em
estilo         enxaimel         no         Vale         do         Itajaí         e         no         Norte         do         Estado.
Com         relação         ao         oeste         catarinense,         destacam-se:

(A) As         tradições         italianas.

(B) Os         rituais         indígenas.

(C) As         comunidades         ucranianas.

(D) Os         cultos         afro-brasileiros.

Questão 32
Em         fevereiro         de         2022         comemorou-se         o         centenário         da
Semana         de         Arte         Moderna,         que         aconteceu         em         1922         em
um         evento         artístico         e         cultural         que         ocorreu         no         Teatro
Municipal         de         São         Paulo         com         a         proposta         de         apresentar
uma         nova         estética         artística         para         todos         os         campos         das
artes.         A         comemoração         contou         com         muitos         convidados,
entre         os         quais         estava         o         artista         digital         catarinense:

(A) Chico         Martins.

(B) Cristiano         Chaussard.

(C) Bona.

(D) Cacau         Melo.

Questão 33
Lenoir         Vargas         Ferreira,         deputado         estadual         na         década         de
1950,         foi         quem         auxiliou         as         autoridades         de         Vila         Oeste,
quando         lutavam         pela         autonomia         da         localidade         em
relação         às         instâncias         superiores         do         poder         regional,         pois
para         alcançar         sua         emancipação         uma         localidade         deveria
ter         um         mínimo         de         10         mil         habitantes         e         ser
autossustentável         economicamente         e         Vila         Oeste         não
atendia         nenhuma         das         duas         exigências.         Qual         foi         a
contribuição         de         Lenoir         Vargas         Ferreira         para         o         processo
de         emancipação         de         Vila         Oeste?

(A) Ele         propôs         uma         emenda         à         Constituição         Catarinense
tornando         possível         que         municípios         com         distância         de
até         90         km         da         fronteira         poderiam         se         emancipar,
independente         do         número         de         moradores         do         distrito         e
sem         necessidade         de         comprovação         de         renda.

(B) Ele         ordenou         o         fim         de         qualquer         tipo         de         condição         para
que         uma         localidade         se         emancipasse,         sendo         preciso
apenas         a         vontade         das         lideranças         políticas         da         região
em         questão.

(C) Ele         criou         uma         lei         que         vinculou         a         prática         da
emancipação         à         vontade         popular,         sendo         preciso         haver
uma         consulta         pública         com         aprovação         de         2/3         da
população         para         dar         início         ao         processo.

(D) Ele         propôs         uma         emenda         à         Constituição         Catarinense
diminuindo         o         mínimo         de         habitantes         exigidos         na
emancipação         de         10         mil         para         200,         que         era         o         número
de         eleitores         que         Vila         Oeste         tinha         no         final         da         década
de         40.
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Questão 34
De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         de         São         Miguel         do
Oeste/SC,         para         efeito         de         aposentadoria,         é         assegurada         a
contagem         recíproca         do         tempo         de         serviço         na
administração         pública,         e         na         atividade         privada,         rural         e
urbana,         desde         que:

(A) O         servidor         não         tenha         sofrido         nenhum         processo
administrativo.

(B) O         servidor         tenha         mais         de         vinte         anos         de         serviço
público,         seja         na         esfera         municipal,         estadual         ou
federal.

(C) O         servidor         conte         no         mínimo         com         quinze         anos         de
serviço         público         no         município.

(D) O         servidor         já         tenha         cumprido         com         seu         período
probatório.

Questão 35
O         Brasil         é         o         quinto         maior         país         do         mundo         em         extensão
territorial         e         possui         seis         grandes         biomas         que         cobrem         boa
parte         dessas         terras,         com         uma         riquíssima         biodiversidade
que         atrai         os         olhares         do         mundo         inteiro.         Qual         das         opções
abaixo         cita         o         bioma         brasileiro         que         predomina         em         Santa
Catarina?

(A) Caatinga.

(B) Pampa.

(C) Mata         Atlântica.

(D) Amazônia.
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