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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da 
questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

26 de agosto

9 às 13h

40 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Por que suamos ao sentir calor?

Para refrescar o organismo. Quando o corpo sente 
calor durante ou depois de alguma atividade física, ou 
quando estamos com febre, pequenas glândulas na 
pele produzem o suor. Ele é um líquido levemente sal-
gado, composto por 99% de água. Essa água evapora 
e ajuda a absorver o calor da pele, deixando o corpo 
mais fresco. Mas se o lugar é quente e úmido, a água 
não evapora e o suor acaba não refrescando.

Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

1. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo com 
base no texto.

1. Podemos afirmar que a primeira linha do 
texto já responde à pergunta do título. As 
explicações subsequentes aprofundam a res-
posta dada.

2. A resposta dada à pergunta do texto é uma 
oração subordinada adverbial final reduzida 
de infinitivo.

3. No segundo período, o termo sublinhado é o 
sujeito da oração principal.

4. O último período do texto apresenta uma 
ideia em adição ao que foi exposto anterior-
mente e esse sentido, coerentemente, foi 
introduzido pela conjunção adversativa “mas”.

5. A expressão “durante ou depois de alguma ati-
vidade física” é um complemento da palavra 

“calor”, por isso é um complemento nominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em “produzem o suor”, o termo sublinhado é 
objeto indireto do verbo que o precede.

b. Check-square Na frase “o lugar é quente e úmido” temos um 
predicativo do sujeito representado por dois 
adjetivos.

c. SQUARE A expressão sublinhada no terceiro período 
do texto resgata a pergunta feita no título e a 
palavra “líquido” é um predicativo do objeto, 
antecedido por um adjunto nominal.

d. SQUARE Se fosse necessário apor um pronome nominal 
na expressão sublinhada no último período do 
texto, necessariamente a próclise seria obriga-
tória e a expressão teria a seguinte redação: “a 
água não evapora-se.”

e. SQUARE Em “Mas se o lugar é quente e úmido”, as pala-
vras sublinhadas são adjuntos adnominais.

Leia o texto.

Dança da chuva

Você acredita na dança da chuva? Em 1998, o estado 
de Roraima teve quase ¼ de seu território queimado 
por causa de uma seca que já durava três meses. 
Depois de frustradas tentativa de apagar o fogo, o 
governo decidiu recorrer à crendice popular. Dois 
índios caipós, Kucrit e Mantii, foram levados do Mato 
Grosso até Boa Vista para executar a dança da chuva. 
As passagens e o hotel foram pagos pela Funai. Os 
pajés dançaram durante quarenta minutos, às mar-
gens do rio Curupira, pedindo chuva ao espírito de um 
antepassado. Para surpresa geral, a chuva veio e apa-
gou a maior parte dos focos de incêndio.

Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.
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3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) sobre o texto.

( ) O texto corrobora a crendice popular.
( ) A pergunta que inicia o texto é um período 

simples e o verbo é transitivo direto, já que 
o termo “dança” não está antecedido de 
preposição.

( ) Em “recorrer à crendice popular”, o verbo é 
transitivo indireto o que justifica a presença 
da crase diante do substantivo feminino.

( ) O termo “às margens do rio” equivale, em 
sentido, a “nas margens do rio” e a crase está 
correta.

( ) A última frase do texto apresenta um adjunto 
adverbial deslocado e essa estrutura frasal 
justifica a existência da vírgula ali posta.

( ) A regência do verbo “implicar” na frase: 
“Dança da chuva implica destruição de focos 
de incêndio na mata”, está correta.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V • V • F
b. SQUARE V • V • F • V • F • V
c. Check-square V • F • V • V • V • V
d. SQUARE F • F • V • F • V • F
e. SQUARE F • F • F • V • V • V

4. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Os nomes dos índios no texto estão entre vírgu-
las porque caracterizam um vocativo.

b. SQUARE As palavras “território” e “espírito” são acentua-
das pela mesma regra ortográfica vigente.

c. SQUARE O período sublinhado, na última frase do texto, 
é composto por subordinação e a segunda ora-
ção tem o sujeito subentendido, mas expresso 
na primeira.

d. SQUARE Em “Os pajés dançaram durante quarenta minu-
tos” temos uma construção frasal em que o verbo, 
por ter como complemento “durante quarenta 
minutos”, é classificado com transitivo direto.

e. Check-square Na frase sublinhada no texto:”… que já durava 
três meses”, a palavra “que” é um pronome rela-
tivo, um dos fatores sintáticos para classificar a 
oração como subordinada adjetiva.

5. Analise as afirmativas abaixo:

1. Na frase: “Ele foi, logo eu fiquei”, se colocar-
mos a vírgula depois da palavra “logo”, a frase 
mudará de sentido.

2. Solecismo é um vício de linguagem e esse 
vício está presente em: “Chegou ao final, 
naquele campeonato mundial, seleções que 
não estavam bem cotadas pela análise técnica.

3. Está de acordo com a norma culta a seguinte 
frase: “Hão de haver ainda outros campeona-
tos mundiais e o Brasil conseguirá a vitória”.

4. Na frase “Tua vida são essas ilusões”, a concor-
dância verbal está correta.

5. Observe as frases: “Deverá fazer invernos rigo-
rosos” e “Farão invernos rigorosos”. É possível 
afirmar que as duas frases se equivalem e 
ambas estão escritas corretamente quando à 
concordância.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Temas de Atualidade 5 questões

6. Recentemente a população mexicana elegeu um 
novo chefe de Estado que, segundo os analistas, pôs 
fim a seis décadas de governos conservadores.

Assinale a alternativa que indica o Presidente eleito 
daquele país.

a. SQUARE Ivo Morales
b. SQUARE Mauricio Macri
c. SQUARE Sebastian Piñera
d. SQUARE Carlos Alvares Quesada
e. Check-square Andrés Manuel López Obrador
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9. Analise as afirmativas abaixo:

1. O Município de Rio das Antas é cortado pelo 
Rio do Peixe e banhado pelo Rio das Antas.

2. O povoamento de Rio das Antas começou no 
início do século 20.

3. Os primeiros habitantes de Rio das Antas 
foram colonos alemães de origem judaica, 
refugiados da Segunda Guerra Mundial

4. Durante a Guerra do Contestado, com medo 
da violência, muitos proprietários abandona-
ram a região.

5. A construção da Estrada de Ferro São Paulo 
Rio Grande (do Sul) foi fator importante para o 
início do povoamento do Município.

6. Alemães e Italianos estão entre os pioneiros 
no povoamento de nossa cidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

10. O PIB é uma medida dos bens e serviços que um 
país, uma região, um Estado produz em um determi-
nado período. Segundo a Prefeitura de Rio das Antas, 
com base no IBGE (2015) o PIB anual do Município é:

a. SQUARE Inferior a R$ 29 milhões.
b. SQUARE Cerca de R$ 55 milhões.
c. Check-square Cerca de R$ 145 milhões.
d. SQUARE Cerca de R$ 245 milhões.
e. SQUARE Cerca de R$ 390 milhões.

7. Analise as afirmativas abaixo:

1. Um dos principais acontecimentos de nossa 
história recente foi a greve nacional dos 
caminhoneiros.

2. A greve dos caminhoneiros provocou uma 
séria crise de abastecimento de alimentos e 
combustíveis.

3. A greve dos caminhoneiros alerta para o dese-
quilíbrio de nossa matriz energética, na qual 
predominam acentuadamente os recursos 
não renováveis sobre os renováveis.

4. A greve dos caminhoneiros torna evidente a 
dependência da economia brasileira do trans-
porte ferroviário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Na tentativa de combater a imigração ilegal, o 
governo norte-americano tomou uma atitude que 
provocou forte repúdio no mundo inteiro e mesmo 
entre o público interno.

Assinale a alternativa que descreve corretamente o 
fato.

a. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais, 
foram enviadas para campos de concentração 
instalados na Flórida e no Alasca.

b. Check-square Centenas de crianças, filhas de imigrantes ile-
gais, foram separadas de seus pais ao entrarem 
no país.

c. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais, 
foram deportadas sem qualquer aviso prévio 
para os seus países de origem.

d. SQUARE O Governo dos Estados Unidos proibiu a 
entrada no país de imigrantes que tenham 
filhos menores de 5 anos.

e. SQUARE Os filhos dos imigrantes que chegaram aos 
Estados Unidos nos últimos dois anos foram 
expulsos das escolas onde estudavam, mesmo 
os que nasceram no país.
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Informática 5 questões

11. Sobre o modo de exibição protegido do MS Word 
para Office 365 em português, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser 
informada para habilitar a leitura e também a 
edição de um documento, de forma a proteger 
seu conteúdo de acesso não autorizado.

b. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser 
informada para habilitar a edição de um docu-
mento. Permite, contudo, a visualização do 
arquivo (somente leitura).

c. Check-square É um modo somente leitura no qual a maioria 
das funções de edição está desabilitada, de 
modo a reduzir possíveis riscos provenientes da 
abertura de arquivos não confiáveis.

d. SQUARE É um modo de exibição que desconsidera edi-
ções do documento realizadas por terceiros, de 
modo a exibi-lo com o conteúdo original do 
autor do documento.

e. SQUARE É um modo somente leitura que não permite a 
edição do documento sob nenhuma hipótese. 
Para sair do modo de exibição protegido deve 
ser informada uma senha de administrador do 
computador.

12. O MS Powerpoint Professional Plus 2013 possi-
bilita inserir uma série de elementos a um slide de 
apresentação.

Quais elementos são disponibilizados pelo PowerPoint 
através da guia Inserir?

1. WordArt
2. Equações
3. Gráficos
4. Fórmulas
5. Hiperlinks

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 4 e 5.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretos os itens 1, 2, 3, 4 e 5.

13. Sobre o MS PowerPoint 2010 em português, con-
sidere as seguintes afirmativas.

1. Pode-se adicionar um vídeo inserido a uma 
apresentação, porém isso irá aumentar o 
tamanho do arquivo de apresentação.

2. Podem ser adicionados vídeos vinculados, o 
que mantém o tamanho da apresentação 
menor. Recomenda-se armazenar os vídeos 
vinculados e a apresentação na mesma pasta.

3. Pode-se inserir um vídeo através de uma refe-
rência explícita a uma URL http; o vídeo será 
executado automaticamente pela apresenta-
ção quando no modo apresentação de slides.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Considere as células do MS Excel A1 a A5 com os 
valores A1:5 A2:15: A3:25 A4:35 A5:45.

Assinale a alternativa que contém o resultado da fór-
mula =SOMA(A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5))

a. SQUARE 25
b. SQUARE 35
c. SQUARE 45
d. Check-square 80
e. SQUARE 125

15. Qual formato de célula do MS Excel irá ocultar o 
conteúdo de uma célula que contém o valor 100, de 
modo que ela mantenha o conteúdo mas este não 
seja exibido na tela?

a. Check-square ;;;
b. SQUARE !!!
c. SQUARE ***
d. SQUARE $$$
e. SQUARE &&&
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Legislação Municipal 5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar 03/1993, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Municipais, das Autarquias e das Fundações 
Municipais:

a. SQUARE Os cargos públicos são criados por Decretos.
b. SQUARE Os cargos em comissão são organizados em 

carreiras.
c. SQUARE Os vencimentos dos cargos públicos poderão 

ser pagos pela iniciativa privada.
d. SQUARE Serão organizadas em classes de cargos apenas 

as carreiras das fundações públicas.
e. Check-square Servidores são funcionários legalmente investi-

dos em cargos públicos de provimento efetivo 
ou comissão.

17. A investidura em cargo público ocorrerá:

a. Check-square Com a posse.
b. SQUARE Com o acesso.
c. SQUARE Com a reversão.
d. SQUARE Com a nomeação.
e. SQUARE Com a aprovação em concurso público.

18. Conforme a Lei Complementar 03/1993:

a. SQUARE O servidor será responsabilizado civilmente 
apenas por atos dolosos que resultem em pre-
juízo a terceiros.

b. SQUARE O funcionário responderá criminalmente ape-
nas por atos comissivos praticados no desem-
penho da sua função.

c. Check-square O funcionário responderá nas esferas civil, 
penal e administrativa pelo exercício irregular 
de suas atribuições.

d. SQUARE Apenas em determinados casos, elencados por 
lei, é que o servidor público sofrerá sanções 
civis, que nunca serão cumulativas com as san-
ções penais e administrativas.

e. SQUARE A responsabilização administrativa não será 
afastada mesmo no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou a sua autoria.

19. Assinale a alternativa correta, em consonância 
com a legislação.

a. SQUARE Não há previsão de penhora nos vencimentos 
de funcionário na legislação em vigor.

b. SQUARE O vencimento do funcionário poderá ser objeto 
de penhora em qualquer tipo de ação judicial.

c. SQUARE Somente a remuneração do funcionário será 
objeto de sequestro em caso de decisão 
judicial.

d. Check-square O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de penhora, sequestro ou arresto, 
exceto nos casos de prestação de alimentos, 
resultantes de decisão judicial.

e. SQUARE A não quitação de débito com o Erário, no 
prazo previsto, por parte de funcionário, não 
acarretará na sua inscrição em dívida ativa.

20. A legislação da matéria preceitua que:

a. SQUARE A posse em cargo público se dará anterior-
mente à realização de inspeção médica oficial.

b. Check-square À autoridade competente do órgão ou enti-
dade para onde for designado o funcionário 
compete dar-lhe exercício.

c. SQUARE É ilegal a exigência de aptidão mental para o 
exercício do cargo, bastando a apresentação de 
atestado de capacidade física.

d. SQUARE A posse é o efetivo desempenho das atribui-
ções do cargo.

e. SQUARE Uma vez julgado incapaz para o serviço público, 
o funcionário será exonerado.

Conhecimentos Específicos 20 questões

21. A ocorrência em uma região ou comunidade de 
um número de casos de alguma doença em excesso, 
em relação ao que normalmente seria esperado, é 
considerada:

a. SQUARE Endemia.
b. Check-square Epidemia.
c. SQUARE Pandemia.
d. SQUARE Infectividade.
e. SQUARE Patogenicidade.
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22. De acordo com a Portaria 1138/2014 do 
Ministério da Saúde, são considerados ações e ser-
viços públicos de saúde voltados para a vigilância, a 
prevenção e o controle de zoonoses e de acidentes 
causados por animais peçonhentos e venenosos, de 
relevância para a saúde pública:

a. SQUARE Coleta de alimentos e análise biológica de pro-
dutos de origem animal.

b. SQUARE Análise de projetos arquitetônicos das indús-
trias de produtos de origem animal.

c. SQUARE Análise de rotulagem de alimentos de origem 
animal produzidos no município, sob o serviço 
de inspeção sanitária.

d. SQUARE Investigação de surtos alimentares, visando ao 
acompanhamento epidemiológico e à identifi-
cação do agente causador.

e. Check-square Desenvolvimento e execução de ações, ati-
vidades e estratégias de educação em saúde 
visando à guarda ou à posse responsável de 
animais para a prevenção das zoonoses.

23. A água utilizada para consumo humano é um 
bem essencial que garante saúde e qualidade de 
vida à população, quando distribuída em quantidade 
suficiente e com qualidade que atenda ao padrão de 
potabilidade estabelecido na legislação vigente.

No caso de sistemas de abastecimento ou soluções 
alternativas coletivas que abastecem menos de 20.000 
habitantes, o valor máximo permitido de Coliformes 
totais na água tratada da rede de distribuição e reser-
vatórios é:

a. SQUARE Apenas 50% das amostras examinadas no mês, 
poderão apresentar resultado positivo.

b. SQUARE Ausência em 100 mL, em 85% das amostras 
examinadas no mês.

c. SQUARE Ausência em 100 mL, em 95% das amostras 
examinadas no mês.

d. Check-square Apenas uma amostra, entre as amostras exa-
minadas no mês, poderá apresentar resultado 
positivo.

e. SQUARE Nenhuma amostra, entre as amostras exami-
nadas no mês, poderá apresentar resultado 
positivo.

24. De acordo com o Decreto no 3.100, de 20 de julho 
de 1998, que aprova o Regulamento das Normas 
Sanitárias para a Elaboração e Comercialização de 
Produtos Artesanais Comestíveis de Origem Animal e 
Vegetal no Estado de Santa Catarina, é correto afirmar:

a. Check-square Estabelecimento de pequenos animais é o esta-
belecimento destinado ao abate e elaboração 
de produtos artesanais de pequenos animais 
de importância econômica, com produção 
máxima individual de 2 toneladas/mês.

b. SQUARE Estabelecimento de médios e grandes animais 
é o estabelecimento destinado ao abate e 
elaboração de produtos artesanais de médios 
e grandes animais de importância econô-
mica, com produção máxima individual de 
4 toneladas/mês.

c. SQUARE Estabelecimento de embutidos, defumados e 
salgados é o estabelecimento destinado à ela-
boração de produtos artesanais cárneos embu-
tidos, defumados e salgados, com produção 
máxima individual de 4 toneladas/mês.

d. SQUARE Estabelecimento de recepção e acondiciona-
mento de ovos é o estabelecimento destinado 
à recepção e ao acondicionamento de ovos, 
com produção máxima individual de 5.000 
dúzias/mês.

e. SQUARE Estabelecimento de produtos apícolas é o 
estabelecimento destinado à recepção e ela-
boração de produtos artesanais apícolas, com 
produção máxima individual de 20 toneladas/
ano.

25. No Estado de Santa Catarina é proibido o por-
cionamento e a abertura da embalagem de carne e 
miúdo temperados para venda a granel no balcão de 
atendimento dos açougues tipo A e B.

As carnes temperadas somente poderão ser expostas 
à venda:

a. SQUARE Pelo período de 4 horas.
b. SQUARE Pelo período de 8 horas.
c. Check-square Embaladas hermeticamente e rotuladas.
d. SQUARE Congeladas e rotuladas.
e. SQUARE Resfriadas e rotuladas.
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28. Considerando o disposto no Decreto Estadual 
02/2015, do Estado de Santa Catarina, podemos afir-
mar que os estabelecimentos do tipo B:

a. SQUARE Não poderão deixar carne exposta para venda 
em balcões com controle de temperatura, 
enquanto perdurar o tempo necessário para a 
venda, mantendo as condições de conservação 
e a segurança dos alimentos.

b. SQUARE Poderão armazenar, porcionar, temperar e 
vender carnes já inspecionadas na origem, de 
acordo com as recomendações estabelecidas 
pelo responsável técnico.

c. Check-square Estão autorizados a armazenar, porcionar e 
vender carnes e similares já inspecionadas na 
origem, podendo apenas porcionar conforme 
pedido do consumidor.

d. SQUARE Deverão adotar procedimentos operacionais 
padrões para as atividades de porcionar, emba-
lar e rotular para autoatendimento, ficando a 
critério da responsabilidade técnica a validade 
dos produtos cárneos e derivados embalados.

e. SQUARE Poderão comercializar carne moída embalada 
para autoatendimento com prazo de validade 
estabelecido pelo responsável técnico.

29. A Portaria Conjunta 264/2016, da Secretaria de 
Estado da Saúde em conjunto com a Secretaria da 
Agricultura e da Pesca do Estado de Santa Catarina, 
estabelece que:

A carne moída elaborada no estabelecimento açou-
gue tipo A ou no Entreposto em supermercado e 
similares deve ser obtida em local com temperatura 
ambiente não superior a      , sendo embalada 
imediatamente após a moagem, devendo cada pacote 
do produto ter o peso máximo de        .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 10°C • 3 kg
b. Check-square 10°C • 1 kg
c. SQUARE 10°C • 500 g
d. SQUARE 8°C • 3 kg
e. SQUARE 8°C • 500 g

26. Assinale a alternativa que corresponde corre-
tamente a conceito estabelecido pela Instrução 
Normativa 06/2014 da Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC).

a. SQUARE Limpeza é o conjunto de procedimentos de 
limpeza e desinfecção, compreendido por 
diversas etapas obrigatórias.

b. SQUARE Higienização é o conjunto de procedimentos 
realizados para remover resíduos e incrustações 
de pisos, tetos, paredes e equipamentos, bem 
como todo e qualquer tipo de sujidade visível.

c. SQUARE POP (Procedimento Operacional Padrão) com-
preende o conjunto de procedimentos de higie-
nização que serão desenvolvidos desde o início 
até o final do processo de produção, sendo 
divido em Operacionais e Pré-Operacionais.

d. SQUARE PPHO (Procedimento Padrão de Higiene 
Operacional) é a descrição pormenorizada e 
objetiva de instruções técnicas da matéria-

-prima e dos riscos operacionais relacionados à 
higienização.

e. Check-square Desinfecção ou Sanitização é a redução por 
meio de agentes químicos ou métodos físicos 
adequados, do número de microrganismos no 
ambiente, instalações, maquinários e utensílios, 
a um nível adequado que não cause risco à 
inocuidade dos produtos.

27. O botulismo é uma doença neuroparalítica grave, 
não contagiosa, causada pela ação de uma potente 
toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. 
Embora o local de produção da toxina botulínica seja 
diferente em cada uma delas, todas as formas carac-
terizam-se pelas manifestações neurológicas e/ou 
gastrointestinais.

 Os alimentos mais comumente envolvidos na trans-
missão do botulismo alimentar são:

a. SQUARE Leite cru, fígado de boi e mariscos crus.
b. SQUARE Produtos à base de ovo cru, sem cocção.
c. SQUARE Produtos de confeitaria, doces e salgados, pro-

dutos muito manipulados.
d. Check-square Conservas vegetais, produtos cárneos cozidos, 

curados e defumados.
e. SQUARE Arroz cozido ou frito, produtos ricos em amido, 

molhos, pudins e sopas.



Página 10

Prefeitura Municipal de Rio das Antas • Concurso Público • Edital 01/2018

S16 Médico Veterinário

33. “É o que parasita espécies de vertebrados muito 
diferentes. Exemplo: o Toxoplasma gondii, que pode 
parasitar todos os mamíferos e até aves.“

O conceito acima refere-se à:

a. Check-square Parasito Eurixeno.
b. SQUARE Parasito Monoxênico.
c. SQUARE Parasito Estenoxênico.
d. SQUARE Parasito Monogenético.
e. SQUARE Parasito Heterogenético.

34. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Predatismo é o ato de um animal se alimentar de 
outro da mesma espécie ou da mesma família.

b. SQUARE Canibalismo é quando uma espécie animal se 
alimenta de outra espécie.

c. Check-square Mutualismo é quando duas espécies se asso-
ciam para viver, e ambas são beneficiadas.

d. SQUARE Simbiose é a associação harmônica entre duas 
espécies, na qual uma obtém vantagens (o hós-
pede) sem prejuízos para o outro (o hospedeiro).

e. SQUARE Comensalismo é a associação entre seres vivos, 
na qual há uma troca de vantagens de tal 
modo que esses seres são incapazes de viver 
isoladamente.

35. No Brasil, há indícios da existência da febre macu-
losa desde o século XIX, quando era denominada 

“sarampão”, “sarampo preto”, “febre tifoide hemor-
rágica”, “pintada”, “febre que pinta”, “febre chitada” e 

“febre das montanhas”, denominações conhecidas nos 
Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

A respeito do agente etiológico da febre maculosa, é 
correto afirmar que se trata de:

a. SQUARE Protozoários, transmitidos por carrapatos.
b. Check-square Rickettsias, transmitidas por carrapatos.
c. SQUARE Vírus, transmitidos pelo ar.
d. SQUARE Bactérias, transmitidas pelo ar.
e. SQUARE Bactérias, transmitidas por contato direto.

30. Alguns indícios sinalizam que o GnRH tenha um 
papel importante na manifestação da receptividade 
sexual. Estudos demonstraram que a injeção desse 
hormônio sem estrogênio resulta em comportamento 
sexual em alguns animais.

Além disso, o início da receptividade sexual está rela-
cionado diretamente com o pico pré-ovulatório de 
qual hormônio?

a. Check-square LH
b. SQUARE FSH
c. SQUARE PGA
d. SQUARE PGE
e. SQUARE Ocitocina

31. É observada uma grande produção leiteira em 
nosso país e a cada ano há um constante aumento 
na produção devido à adoção de novas tecnologias e 
melhoramento da genética destes animais que levam 
a uma melhora na eficiência do uso dos fatores de 
produção. Contudo produtores se deparam muitas 
vezes com um dos grandes entraves da produção, o 
conhecimento técnico, sendo esse um dos empecilhos 
mais comuns para alcançar a lucratividade no setor.

Assinale a alternativa que representa o tempo de ges-
tação da vaca.

a. SQUARE 93 dias (de 88 a 98 dias)
b. SQUARE 114 dias (de 110 a 118 dias)
c. SQUARE 150 dias (de 140 a 160 dias)
d. Check-square 282 dias (de 274 a 291 dias)
e. SQUARE 336 dias (de 323 a 241 dias)

32. Com a intensificação do manejo de parto nos 
sistemas modernos de produção de suínos, a colibaci-
lose neonatal tem se tornado uma doença economica-
mente importante para o setor.

A respeito do agente etiológico dessa doença, pode-
mos afirmar que se trata de:

a. SQUARE Coco Gram positivo.
b. SQUARE Coco Gram negativo.
c. SQUARE Bacilo Álcool Ácido resistente.
d. SQUARE Bacilo Gram positivo.
e. Check-square Bacilo Gram negativo.
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38. Entre as parasitoses que afetam o homem, a esquis-
tossomose é uma das mais disseminadas no mundo. 
Uma das formas de controle é a aplicação de métodos 
químicos no controle dos hospedeiros intermediários.

São considerados hospedeiros intermediários naturais 
do Schistosoma mansoni no Brasil:

a. SQUARE Insetos do gênero Aedes.
b. SQUARE Insetos do gênero Anopheles.
c. SQUARE Moluscos do gênero Achatina.
d. Check-square Moluscos do gênero Biomphalaria.
e. SQUARE Moluscos do gênero Stylommatophora.

39. Preocupado com possíveis impactos à saúde 
humana, quanto ao desenvolvimento da resistência 
aos antimicrobianos, e baseado nas recomendações 
dos organismos internacionais de referência para o uso 
racional de antimicrobianos em animais, o Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) restringiu 
a autorização de diversos antimicrobianos com finali-
dade de aditivo melhorador de desempenho.

Assinale a alternativa que representa substância proi-
bida no Brasil com a finalidade de aditivo zootécnico 
melhorador de desempenho na alimentação animal, 
conforme disposto na Instrução Normativa do MAPA 
no 045/2016.

a. SQUARE Salinomicina
b. Check-square Sulfato de colistina
c. SQUARE Bifidobacterium bifidum
d. SQUARE Manamoligossacarídeo
e. SQUARE Monensina sódica

40. Assinale a alternativa que representa doenças 
erradicadas ou nunca registradas no País, que reque-
rem notificação imediata de caso suspeito ou diagnós-
tico laboratorial, de acordo com a Instrução Normativa 
no 50, de 24 de setembro de 2013, do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento.

a. Check-square Febre do Nilo Ocidental e Tularemia
b. SQUARE Febre Aftosa e Influenza Aviaria
c. SQUARE Influenza Aviária e Newcastle
d. SQUARE Doença de Aujeszky e Estomatite vesicular
e. SQUARE Anemia infecciosa das galinhas e Bronquite 

infecciosa aviária

36. Raiva é uma doença transmissível que atinge 
mamíferos como cães, gatos, bois, cavalos, macacos, 
morcegos e também o homem. É causada por um 
vírus que ataca o sistema nervoso central, levando à 
morte após pouco tempo de evolução. A profilaxia de 
pré-exposição é indicada para pessoas com risco de 
exposição permanente ao vírus da raiva, durante ativi-
dades ocupacionais.

Todas as pessoas que têm indicação de esquema pré-
-exposicional deve submeter-se a controle sorológico, 
sendo que as que exercem funções em laboratório de 
virologia e anatomopatologia para raiva ou captura de 
morcegos devem repetir a titulação:

a. SQUARE Uma vez por ano.
b. SQUARE A cada 3 meses.
c. Check-square A cada 6 meses.
d. SQUARE Sempre que os títulos forem  

superiores a 0,01 UI/ml.
e. SQUARE Sempre que os títulos forem  

superiores a 0,1 UI/ml.

37. No Brasil, a ocorrência de casos humanos de 
Febre Amarela tem sido compatível com o período 
sazonal da doença (dezembro a maio). Entretanto, nos 
anos de 2014 e 2016 foram observadas epizootias de 
Primatas Não Humanos em períodos considerados 
de baixa ocorrência, indicando que as condições de 
transmissão da febre amarela estão favoráveis. Neste 
contexto, é importante a intensificação das ações de 
vigilância, prevenção e controle da doença.

O diagnóstico em humanos por isolamento em cul-
tura de células, isolamento em camundongos, pode 
ser feito utilizando:

a. SQUARE Vísceras, no período de até 48 horas após o óbito.
b. SQUARE Vísceras, no período de até 72 horas após o óbito.
c. SQUARE Líquor, no período de até 15 dias após o início 

dos sintomas.
d. SQUARE Soro, no período do 6o até o 15o dia dos sinto-

mas, com uma segunda amostra a partir do 16o 
dia do início dos sintomas.

e. Check-square Soro, no período do 1o até o 5o dia dos sintomas, 
com uma segunda amostra a partir do 6o dia do 
início dos sintomas.



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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