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1. Escreva seu nome apenas no espaço indicado nesta folha. Na folha de 

resposta, o candidato deverá preencher, no local indicado, somente o número 

da inscrição e assinar. O candidato que, por qualquer forma identificar a sua 

prova de maneira diversa à permitida, será eliminado do certame. 

2. O tempo da prova é de três horas. 

3. A prova escrita constará de 20 (vinte) questões 04(quatro) de português, 

03 (três) de matemática, 03 (três) de conhecimentos gerais e atualidades e 10 

(dez) de conhecimentos específicos, de múltipla escolha de 5 alternativas cada 

uma, indicadas pelas letras “a” “b” “c” “d” e “e” com apenas uma resposta 

certa. 

4. Caso o caderno esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite 

ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 

reclamações posteriores nesse sentido. 

5. Usar caneta esferográfica azul ou preta – não será considerada escrita 

ou a marcação com lápis ou grafite. 

6. Durante a realização da prova, não se comunique com outros candidatos 

nem se levante sem autorização do fiscal de sala. Nesse período, também não 

será permitido e empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo os 

que já tenham terminado as provas. 

7. Não será admitida qualquer espécie de consultas a livros ou 

apontamentos ou qualquer material de consulta. 

8. Não será permitida a saída de candidatos portando o caderno de provas 

ou folha de respostas. 

9. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em 

edital e no presente caderno poderá implicar a anulação de suas provas. 

 
INFORMAÇÕES DO (A) CANDIDATO (A) 

 
 
Nome completo: __________________________________________________ 
 
Número da inscrição _________________. 
 

 

 

 



1. “Toda pessoa deve responder pelos seus atos. ” A palavra destacada é: 

(A) Pronome substantivo indefinido 

(B) Pronome adjetivo indefinido 

(C) Pronome substantivo demonstrativo 

(D) Pronome adjetivo demonstrativo 

(E) Pronome possessivo  

 

2. Assinale a alternativa em que não há expressão numérica no sentido 

indefinido: 

(A) Já lhe falei mil vezes. 

(B) Contei a mesma história cem vezes. 

(C) Ele foi o trigésimo colocado. 

(D) Vou tentar pela milésima vez. 

(E) Dei a ele um milhão de conselhos 

 

3. Em: 

I – “A aluna foi expulsa da escola.” 

II – “A espinha de peixe foi expulsa com a tosse.” 

Expulsa é: 

(A) em I e II, adjetivo 

(B) em I e II, particípio de expelir 

(C) em I e II, particípio de expulsar 

(D) em I, particípio de expulsar; em II particípio de expelir 

(E) em I e II, substantivo 

 

4. Relacione a segunda coluna pela primeira, de acordo com o significado da 

expressão em destaque, então assinale a alternativa correta: 

1.  sabe o que faz 

2.  sem se deixar abater 

3.  tranquilidade 

4.   pensar demoradamente 

5.   a demissão 

6.   triste 

7.   perseguir a ideia de 



8.. desatento 

(  ) Meteu na cabeça que ia ser jogador de futebol. 

(  ) Estou de cabeça inchada – meu time perdeu de 6x2. 

(  ) Quebrou a cabeça, procurando uma solução para o time. 

(  ) Embora tenha perdido o jogo, o time continuou de cabeça erguida. 

(  ) Apesar de tudo, no jogo é preciso manter a cabeça fria. 

(  )  O jogador estava com a cabeça no ar. 

(  ) A torcida queria a cabeça do técnico. 

(  ) A vantagem daquele jogador é que tem a cabeça no lugar. 

(A) 7 – 6 – 4 – 2 – 3 – 8 – 5 – 1 

(B) 7 – 6 – 2 – 4 – 3 – 8 – 1 – 5 

(C) 1 – 5 – 8 – 3 – 2 – 4 – 6 – 7 

(D) 7 – 6 – 4 - 2 – 8 – 3 – 5 – 1 

(E) 7 – 6 – 4 – 2 – 5 – 1 – 3 – 8  

 

5-Uma escola possui 150 alunos, sendo que 70 deles são meninos e os 

demais são meninas. Sabe-se que, do total de alunos, exatamente 100 já 

aprenderam a ler. E dentre as meninas exatamente 20 ainda não 

aprenderam a ler. Quantos dos meninos já aprenderam a ler?  

(a) 30 

(b) 40 

(c) 60 

(d) 70 

(e) 80 

 

6-. Seis caixas de folhas de papel, contendo seis pacotes com quinhentas 

folhas cada um, foram adquiridos por R$ 396,00. Qual o valor de cada pacote? 

a) R$ 16,00. 

b) R$ 18,50. 

c) R$ 11,00. 

d) R$ 12,50. 

e) R$ 10,50. 

 

 



7)  Qual destes números 45 – 34 – 43 – 52 – 61, não se relaciona com demais? 

a) 61 

b) 52 

c) 43 

d) 34 

e) 45 

 

08. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

atualizada, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de: EXCETO: 

a) Legalidade. 

b) Pessoalidade. 

c) Moralidade. 

d) Publicidade. 

e) Eficiência.  

 

09- A Campanha Ficha Limpa foi lançada em abril de 2008 com o objetivo de 

melhorar o perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país. O 

Projeto Ficha Limpa, que impede a candidatura de políticos condenados pela 

Justiça, teve iniciativa: 

a) da Câmara dos Deputados. 

b) do Ministério Público. 

c) do Senado Federal. 

d) popular. 

e) do Supremo Tribunal Federal. 

 

10- A hidrografia catarinense divide-se em duas grandes vertentes. Os rios da 

Bacia do Sudeste ou Atlântica, que deságuam no mar, e os rios da Bacia do 

Uruguai. Dentre os rios da Bacia do Uruguai, dois são importantes, pois suas 

águas engrossam o volume do rio Uruguai, que faz a divisa do Estado com o 

Rio Grande do Sul. 

Assinale a alternativa que contém o nome destes rios. 

a) Rio Mampituba e Rio do Peixe 



b) Rio do Peixe e Rio Iguaçu 

c) Rio Canoas e Rio Pelotas 

d) Rio Pelotas e Rio Tubarão 

e) Rio Itapocu e Rio Canoas 

 

11- O Ovário é um órgão duplo de forma variável encontrado dorsalmente na 

cavidade abdominal próximo ao bordo pélvico apresentando função celular e 

endócrina. Sua forma pode ser Multípara ou Unípara. Apresentados os 

formatos, quais fêmeas possuem formato Multíparas? 

    a) Porca, cadela e gata. 

   b) Porca, vaca e égua. 

   c) Porca, cadela e vaca. 

    d) Cadela, gata e ovelha. 

    e) Vaca, ovelha e cadela. 

 

12- No processo de inspeção de carne bovina, o exame do coração dos 

animais compreende o desfolhamento do órgão. Nesse procedimento, a 

superfície exposta do órgão é examinada para se identificar a presença de 

cisticercos vivos ou calcificados. O desfolhamento, mencionado no texto, 

consiste em:  

a) cortar o músculo cardíaco no sentido transversal, separando átrios e 

ventrículos, para o exame das valvas atrioventriculares e das cavidades.  

b) fazer uma incisão longitudinal, da base ao ápice do coração, expondo 

o órgão para exame visualpalpação, e secção das cordas tendíneas.  

c) fazer cortes profundos e extensos no órgão, para expor a área de 

pesquisa em função da causa de apreensão da carne.  

d)  proceder à abertura dos vasos superficiais e de fácil acesso para a 

apreciação da cor do seu endotélio.  

e) separar o coração e os pulmões do restante das vísceras, cortando os           

grandes vasos pela base. 



 

13-  Os ruminantes frequentemente são acometidos por alterações do sistema 

gastrintestinal. O exame de suco de rúmen é um auxílio diagnóstico importante 

na rotina e sua avaliação inclui: 

a) cor, odor e viscosidade, temperatura, potencial redox e população de 

fungos. 

b) concentração de ácidos graxos voláteis, pH, potencial redox e 

população de protozoários. 

c)  cor, odor e viscosidade, pH, potencial redox e população de 

protozoários. 

d) Sedimentação e flutuação, cor, odor e viscosidade, pH e população 

de fungos. 

e)  ácidos graxos de cadeia longa, temperatura, pH e potencial redox. 

 

14- Assinale as doenças que causam abortamento infeccioso em bovinos no 

início da gestação. 

a) Tricomoníase e campilobacteriose. 

b) Diarreia dos bovinos e abortamento micótico. 

c) Listeriose e aspergilose. 

d) Rinotraqueíte e língua azul. 

e) Arterite viral e leptospirose 

 

15- De acordo com a Normativa 51, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) elaborou um plano de controle e erradicação das 

seguintes doenças: 

a) (AIE) Anemia Infecciosa Equina e Mormo. 

b) Raiva e Encefalomielite. 

c)  Brucelose e Tuberculose. 

     d) Brucelose, Tuberculose e Mormo. 

     e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 



 

16- Sobre as zoonoses, considere as afirmativas a seguir. 

I.  O homem é o hospedeiro definitivo do Echonococus granulosus, 

que é o agente etiológico da hidatidose. 

II. O Toxoplasma gondii é o agente etiológico da toxoplasmose 

sendo que o hospedeiro definitivo desse protozoário é o gato 

domestico. 

III.  As formas larvais do Toxocaris canis e do Toxocaris cati são 

responsáveis pelo quadro conhecido como larva migrans visceral. 

IV. O principal agente etiológico da larva migrans cutânea é o 

Ancylostoma braziliense. 

É correto apenas o que se afirma em:    

a) I e II 

b) I e III 

c) III e IV 

d) II, III e IV 

e) I, II, III e IV 

 

17-  No Brasil, o sistema de criação de bovinos de corte, geralmente, costuma 

ser extensivo. Nesse ambiente, aparecem dificuldades de manejo reprodutivo 

como falha na detecção do estro, presença do bezerro ao pé da vaca e 

influências sazonais que podem deprimir ou bloquear a ciclicidade desses 

animais. Esses fatores contribuem para a ocorrência de maior intervalo entre 

partos, especialmente quando se utiliza estação de monta. Além disso, se as 

vacas não retornam à atividade ovariana dentro da estação de monta, deixam 

de conceber e são descartadas. Com o intuito de melhorar esse panorama, 

muitas propriedades optam por utilizar a inseminação artificial (IA), associada 

ou não ao controle farmacológico do estro, visando melhorar a eficiência 

reprodutiva do rebanho e diminuir o intervalo entre o parto e a primeira 

inseminação.  

Considerando essas informações, avalie as afirmações a seguir. 



I. A falha na detecção do estro e consequente inseminação 

artificial em momentos inadequados em relação à ovulação é 

fator de insucesso de IA em vacas.  

II.  A sincronização dos estros associada à IA para concentrar o 

número de vacas em cio e diminuir o tempo gasto com a 

observação de cios facilita o uso de IA em condições de 

manejo intensivo.  

III.  Entre as vantagens da IA em relação à monta natural, 

destacam-se a redução da quantidade de touros, o aumento 

do valor genético do rebanho, a uniformização da produção de 

bezerros e a redução dos riscos de difusão de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

IV.  No controle farmacológico do estro, o progestágeno é 

associado à prostaglandina F2α, para completar, 

respectivamente, a maturação folicular e a ovulação.  

V.  A prostaglandina F2α é utilizada para induzir a formação 

precoce do corpo lúteo pós-parto, diminuindo o intervalo entre 

partos.  

É correto apenas o que se afirma em:  

a) I e II.  

b) IV e V.  

c) I, II e III.  

d) I, III, IV e V.  

e) II, III, IV e V 

18- O deslocamento de abomaso é um dos principais problemas que afetam a 

bovinocultura leiteira moderna. Cada vez mais prevalente nos rebanhos 

especializados em todo o mundo, a anomalia provoca perda econômica devido 

aos custos com o tratamento, à queda na produção, ao aumento dos descartes 

involuntários e à morte dos animais. 

 A respeito desse assunto, avalie as afirmações a seguir 



I. A atonia abomasal constitui pré-requisito para a 

ocorrência dessa síndrome multifatorial, já que o gás 

produzido pela fermentação microbiana distende o 

abomaso, predispondo ao deslocamento.  

II.  Doenças metabólicas como a cetose e hipocalcemia 

estão                      fortemente associadas à ocorrência 

do deslocamento de abomaso.  

III. O diagnóstico de deslocamento de abomaso para a 

esquerda pode ser realizado por ausculta e percussão 

do flanco esquerdo, com identificação da localização do 

som metálico característico de “ping”.  

IV. As principais ações para a correção efetiva do 

deslocamento severo de abomaso são corrigir o 

balanço eletrolítico do animal e a desidratação, e 

providenciar tratamento apropriado para doenças 

associadas.  

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I e IV.  

b) II e III.  

c) III e IV.  

d) I, II e III. 

 e) I, II e IV. 

 

19- As enfermidades respiratórias de origem infecciosa em suínos acarretam 

graves prejuízos econômicos devido ao retardo no crescimento dos animais, 

aos gastos com fármacos, assim como pelo aumento da mortalidade de 

animais ao longo de todas as etapas de produção. Além disso, perdas 

consideráveis podem ser observadas nos abatedouros, devido a alterações 

anatomopatológicas macroscópicas que levam a condenação ou 

aproveitamento condicional total ou parcial da carcaça. Como as medidas 

profiláticas e terapêuticas direcionadas apenas ao combate do agente não 



contemplam a problemática observada no campo, é imprescindível o 

entendimento epidemiológico dos agentes causadores destas enfermidades, 

bem como o estudo de agentes patológicos desconhecidos e/ou emergentes.  

Com base no texto e nos princípios da suinocultura, avalie as afirmações a 

seguir.  

I. A ocorrência de doença respiratória de origem viral em suínos é 

monitorada por meio de levantamentos sorológicos; pelo 

isolamento do agente etiológico, quando possível; e por provas 

imuno-histoquímicas e de biologia molecular.  

II.  A disseminação e persistência das principais doenças 

respiratórias de origem infecciosa nos rebanhos suínos está 

relacionada diretamente ao elevado índice de inseminação 

artificial utilizada como técnica de reprodução na suinocultura 

brasileira.  

III.  A síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos é uma doença 

viral que causa perdas econômicas especialmente em países da 

Europa, Ásia, América do Norte e Central. No Brasil, não há 

evidências dessa doença, sendo importante monitorar 

constantemente as populações de suínos para evitar a introdução 

e disseminação do vírus nos rebanhos nacionais.  

IV.  A pneumonia enzoótica, cujo agente principal é o Mycoplasma 

hyopneumoniae, introduz-se tipicamente em rebanhos suínos 

pela aquisição de animais portadores assintomáticos ou 

subclínicos. Uma vez no rebanho, os animais portadores podem 

transmitir a enfermidade aos demais animais por contato direto na 

granja, particularmente, entre fêmeas suínas infectadas e os seus 

descendentes. 

 É correto apenas o que se afirma em:  

 a) I e II. 

 b) II e III.  

c) III e IV. 

d) I, II e IV.  

e) I, III e IV. 

 



20) As colunas abaixo Apresentam Fármacos e suas classificações 

farmacoterapêuticas. Considerando essas colunas, faça a correlação entre 

elas: 

1- Abamectina                (  ) Anestésico Local 

2- Dexametasona           (  ) Antiinflamatório esteróide  

3- Lindocaina                  (  ) Antimicrobiano  

4- Oxitetraciclina             (  ) Antiparasitário 

5- Xilazina                       (  ) Tranqüilizante  

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo. 

 

a) 2, 3, 5, 1, 4 

b) 3, 2, 4, 1, 5 

c) 5, 2, 1, 4, 3 

d) 2, 1, 4, 3, 5 

e) 4, 1, 5, 3, 2 

 

   

 

 


