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PORTUGUÊS 

 
     Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o 
mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o 
economista alemão  (nascido  no     Brasil) Achim Steiner, diretor do  
programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída   para 
ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas 
e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de 
poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por 
Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão 
ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em  entrevista a   
ÉPOCA, ele diz que a energia renovável já emprega mais gente hoje 
que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos 
automóveis para  estimular a economia,   precisa  avaliar se o transporte 
individual tem reais perspectivas de gerar empregos, desenvolvimento 
e competitividade para o país nos próximo anos. 

 
De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03. 
 
01. A respeito do texto é correto afirmar que: 

(A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em 
tecnologias limpas e energia renovável. 

(B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a 
geração de empregos com a energia renovável que 
consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no 
mundo. 

(C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e 
ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas 
e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que 
ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o 
aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar 
empregos. 

(D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o 
desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir 
as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e 
do desenvolvimento social. 
 

02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais 
gente...” é: 
(A) Oração subordinada predicativa 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta 
(C) Oração coordenada sindética explicativa 
(D) Oração subordinada adjetiva restritiva 

 
03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “ 

(A) oração subordinada substantiva objetiva direta 
(B) oração subordinada substantiva subjetiva 
(C) oração subordinada substantiva objetiva indireta 
(D) oração subordinada substantiva complemento nominal 

 
04. Analise as proposições abaixo e marque a que não estiver de 

acordo com a norma culta padrão escrita: 
(A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos. 
(B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê. 
(C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei 

má companhia. 
(D) Tudo isto é pra mim? 

 
05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos 

predicados das orações abaixo: 
1. O clima está agitado em plena vida religiosa. 
2. Achava a indiferença daquela diretora insuportável. 
3. O professor trabalha chateado naquela Escola. 
4. Os alunos apresentam resultados. 

 
(A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 

4. predicado verbal. 
(B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-

nominal, 4. predicado verbo-nominal. 
(C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 

verbo-nominal, 4. predicado verbal. 
(D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 

verbal, 4. predicado verbo-nominal. 

 
 

 

 
06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer se nós 

fomos bem!” A palavra se é classificada como: 
(A) pronome apassivador. 
(B) conjunção subordinativa integrante. 
(C) conjunção condicional. 
(D) pronome reflexivo. 

 
07. “Ela se dá muita importância.” O pronome se é classificado como: 

(A) objeto direto. 
(B) pronome apassivador. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) objeto indireto. 

 
08. Leia atentamente as frases abaixo: 

1. O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não 
assumiu. 

2. O presidente da República, visitou os hospitais, os 
presídios, as escolas e as   favelas. 

3. Doenças, meu filho, todo mundo tem 
4. O professor deu, a aula, pela manhã. 
5. “Donde houveste, ó pélago revolto.” 

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s): 
(A) apenas 2 
(B) apenas as sentenças 1, 3 e 5. 
(C) apenas a sentença 4. 
(D) apenas a sentença 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos 
textos a colocação pronominal está inadequada: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) II apenas. 

 
10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino 

Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma 
verbal... 
(A) serão avaliados. 
(B) terão de ser avaliados. 
(C) são avaliados. 
(D) vão ser avaliados. 

 
 
 
 
 
 

História de uma gata 
[...] 
Me alimentaram 
Me acariciaram 
Me aliciaram 
Me acostumaram 
O meu mundo era o 
apartamento 
Detefon, Almofada e trato 
Todo dia filé-mignon [...] 
 
Luiz Henríquez, Sérgio Bardotti e 
Chico Buarque. In Literatura 
comentada. São Paulo, Abril 
Educação, 1980. 

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...] 
Me dá, me dá, me dá, oi!? 
Me dá um dinheiro aí. 
 
Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro 
aí, 1959. 

D. Janaína 
[...] 
D. Janaina 
Princesa do mar 
Dai-me licença 
Pra eu também 
brincar 
No vosso reinado. 
 
Manuel Bandeira. 
Meus primeiros versos, 
pág.56. 
Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2001. 

Texto I
Texto II

Texto III
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

 
11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que 

encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em 
todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes 
campos a saber, EXCETO: 
(A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às 

pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada 
somente em âmbito ambulatorial e hospitalar; 

(B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes 
de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 
operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros);  

(C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos 
determinantes sociais do processo saúde-doença das 
coletividades, de que são partes importantes questões relativas 
às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos 
alimentos; 

(D) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às 
pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no 
âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros 
espaços, especialmente no domiciliar. 

12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), 
assinale a alternativa incorreta: 
(A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da 

população coberta, até atingir 60% da população total do 
município; 

(B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 
60% e 90% da população total do município;  

(C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município; 

(D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município. 
 

13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta 
complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com 
a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de 
definição de prioridades assistenciais e programação da alta 
complexidade, EXCETO: 
(A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto 

Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de 
alta complexidade;  

(B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o 
acesso da população a serviços de boa qualidade, o que 
pode, dependendo das características do estado, requerer 
desconcentração ou concentração para a otimização da oferta 
de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor 
qualidade;     

(C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta 
complexidade; 

(D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação 
dos pagamentos (créditos bancários).  

 
14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem 
a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

(C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

(D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

 
 

 

 
15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para 

elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação 
da média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das ações desse nível 
de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à 
aprovação da CIT? 
(A) 30 dias; 
(B) 40 dias; 
(C) 60 dias; 
(D) 90 dias. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16. A influenza aviária é uma doença altamente contagiosa, 

transmitida por vírus, que ocorre principalmente em aves e menos 
comumente em suínos. Em relação às aves migratórias, o que se 
pode afirmar? 
(A) O papel das aves migratórias na disseminação do vírus de 

alta patogenicidade não está completamente definido. 
(B) Aves aquáticas selvagens são hospedeiras naturais dos 

vírus e provavelmente albergam-nos há anos. 
(C) As aves migratórias podem ser responsáveis pela 

introdução de cepas H5 e H7 de baixa patogenicidade, nos 
plantéis avícolas comerciais, que podem sofrer mutações 
para alta patogenicidade. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17. As doenças classificadas na lista “A” do Escritório Internacional de 

Epizootias – OIE são definidas como transmissíveis e que 
apresentam grande poder de difusão. Identifique apenas as 
doenças presentes na lista “A”. 
(A) Pleuropneumonia contagiosa bovina, doença vesicular do 

suíno, Língua Azul e Peste suína clássica. 
(B) Língua azul, Febre catarral maligna, doença vesicular do 

suíno e Leucose bovina enzoótica. 
(C) Doença de Aujeszky, febre aftosa, doença vesicular do 

suíno e Pleuropneumonia contagiosa bovina. 
(D) Raiva, peste bovina, Língua azul e Leptospirose. 

 
18. A Febre Aftosa é uma das enfermidades animais mais contagiosa, 

que causa importantes perdas econômicas. Atualmente, qual a 
situação da Febre Aftosa no Brasil? 
(A) Maranhão, Sergipe e Bahia são estados considerados zona 

livre da Febre Aftosa. 
(B) Os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina são 

classificados como zona livre sem vacinação. 
(C) Na região Nordeste está sendo desenvolvida a estratégia de 

vacinação semestral de todos os animais, em etapas com 
duração de 30 dias. 

(D) No Brasil não há nenhum estado considerado como zona 
livre sem vacinação. 

 
19. De acordo com o ministério da agricultura, para o diagnóstico da 

tuberculose, quais exames podem ser utilizados? 
(A) A tuberculinização por meio do Teste Cervical Simples (TCS) é 

adotada como prova de triagem devido a sua boa sensibilidade.  
(B) O Teste da Prega Caudal (TPC), utilizado como prova de 

triagem, porém exclusivamente em gado de corte. 
(C) O Teste Cervical Comparativo (TCC) é a única prova 

confirmatória, podendo ainda ser usada como prova de triagem 
em rebanhos com histórico de reações inespecíficas, em 
estabelecimentos certificados como livres e em 
estabelecimentos com criação de bubalinos, visando garantir 
boa especificidade diagnóstica. 

(D) Todas as alternativas anteriores. 
 
20. Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal (RIISPOA), é correto afirmar que: 
(A) É permitida a adição de água oxigenada ao leite cru, com o 

objetivo de preservar a sua qualidade microbiológica e físico-
química. 

(B) É proibida a adição de qualquer substância estranha ao leite 
com o objetivo de conservá-lo. 

(C) É permitida a adição naqueles locais em que não é possível 
manter o leite sob refrigeração, desde que em concentrações de 
400 a 800 ppm.  

(D) Pode-se adicionar a água oxigenada, desde que seja feito o 
tratamento posterior com catalase. 
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21. Os percentuais máximos de absorção de água para carcaças de 

aves, obtidos no teste de controle interno e no teste de gotejamento 
("drip test") são, respectivamente: 
(A) 8 e 6%.  
(B) 16 e 18%.  
(C) 18 e 17%. 
(D) 4 e 5% . 

 
22. Assinale a alternativa correta, considerando o artigo nº 225 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que trata, 
especificamente, do meio ambiente. 
(A) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida. 

(B) A constituição prevê o ensino sobre a educação ambiental 
apenas no nível fundamental. 

(C) É dever da coletividade, não do poder público, defender e 
preservar o meio ambiente.  

(D) Proteger a fauna e a flora não é obrigação do poder público e 
sim dos Conselhos Federais e Regionais específicos. 
 

23. O leite é um produto de origem animal e que apresenta curta vida útil 
para o consumo in natura. Mediante este fato, o leite sofre fraudes e 
adulterações para ocultar as reais condições do produto, que 
incluem: 
(A) Adição de água, adição de amido e retirada de gordura. 
(B) Adição de água, adição de água e amido, adição de água e 

leite desnatado, adição de substâncias químicas e retirada de 
gordura. 

(C) Adição de substâncias químicas, exclusivamente. 
(D) Adição de água e urina, para aumentar o pH. 

 
24. Na Medicina Veterinária, a utilização de fármacos é uma realidade 

atrelada à necessidade. Porém, para o uso destas substâncias, é 
preciso identificar as suas classificações terapêuticas. Desta forma, 
correlacione as colunas abaixo: 
(1) Lidocaína                      (  ) Tranquilizante 
(2) Oxitetraciclina  (  ) Antimicrobiano 
(3) Abamectina  (  ) Antiparasitário 
(4) Xilazina  (  ) Anti-inflamatório esteróide 
(5) Dexametazona   (  ) Anestésico local 
Assinale a sequência correta, de cima para baixo: 
(A) 1, 3, 2, 4 e 5 
(B) 4, 2, 3, 5 e 1 
(C) 5, 4, 3, 1 e 2 
(D) 1, 2, 5, 3 e 4 

 
25. O complexo Teníase/Cisticercose é representado por dois agentes 

distintos, causado pelas mesmas espécies de Cestóides, em 
diferentes fases de seu ciclo. Para a realização do ciclo, os cestóides 
necessitam de hospedeiros intermediários. Para a Taenia saginata e 
Taenia solium, quem são seus hospedeiros intermediários, 
respectivamente? 
(A) Bovino e suíno. 
(B) Suíno e bovino. 
(C) Suíno e Homem. 
(D) Bovino e Homem.    

 
26. A doença de Chagas é uma enfermidade causada pelo Trypanosoma 

cruzi e transmitida pelo Triatoma infestans (barbeiro), através das fezes 
destes. Ao picar o homem, provoca o prurido na região e o ato de coçar 
faz com que o agente penetre na pele. Entretanto, outras formas de 
contaminação podem ocorrer, onde podemos afirmar que: 
(A) Relações íntimas com pessoas infectadas podem transmitir os 

tripanossomas. 
(B) A doação de sangue ou transplante de órgãos são vias de 

transmissão.    
(C) Cães enfermos, ao morder ou arranhar, podem transmitir os 

tripanossomas. 
(D) Inalar aerossóis provenientes de ambientes contaminados 

facilita o contágio. 
 
 
 
 
 
 

 
27. A Raiva, também conhecida como hidrofobia é uma doença 

causada por um vírus da família rhabdoviridae, gênero Lyssavirus. 
A respeito desta enfermidade, podemos afirmar que: 
(A) Todos os mamíferos e aves são susceptíveis a esta 

enfermidade. 
(B) É uma zoonose grave, porém os números reais de incidência 

desta doença são subestimados por não ser uma enfermidade 
de notificação obrigatória. 

(C) A forma mais comum de transmissão é o contato direto com 
saliva de animais doentes através de mordeduras, arranhões ou 
lambedura em pele lesada ou mucosa. 

(D) É uma doença que acomete o sistema nervoso, reduz a 
imunidade e infelizmente não há relatos de sobrevivência a esta 
enfermidade. 

 
28. A inspeção e tecnologia do abate de animais é uma das atuações 

do Médico Veterinário. No momento da inspeção, várias 
condições podem acontecer e o responsável pelo abate deverá 
destinar carcaças e vísceras. Desta forma, o que se pode afirmar? 
(A) A critério do médico veterinário, a inspeção ante-mortem pode 

deixar de ser realizada, visto que na inspeção post-mortem a 
quantidade de informações é muito maior. 

(B) As carnes obtidas de animais abatidos de emergência, em 
nenhuma hipótese podem ser aproveitadas para o consumo 
humano, seja in natura ou na forma de produtos 
industrializados. 

(C) Animais com peritonite, com presença exacerbada de exsudato, 
alterações nas vísceras e gânglios, devem ser destinados a 
condenação total das vísceras e condenação parcial da carcaça. 

(D) Após o desembarque, animais que apresentem contusões com 
ou sem fraturas e sem alteração na temperatura devem ser 
destinados ao abate de emergência. 

 
29. Em relação ao tétano e ao botulismo em grandes animais, qual 

das seguintes afirmativas é correta? 
(A) Equinos são altamente suscetíveis às duas toxinas, e a doença 

clínica em bovinos, ovinos e suínos é progressivamente mais 
comum. 

(B) Tanto para o botulismo como para o tétano, a administração de 
soro com antitoxina específica pode neutralizar a toxina no local 
de ligação. 

(C) O diagnóstico de botulismo em um bovino é geralmente feito 
pela demonstração da toxina botulínica no soro. 

(D) O botulismo em grandes animais tem sido associado com 
silagem recém-feita ou com grandes fardos redondos de 
silagem, enquanto a hipomagnesemia das pastagens pode ser 
confundida com tétano. 

 
30. Objetivando uma melhor qualidade dos produtos de origem 

animal, as carnes refrigeradas deverão ser transportadas: 
(A) Estivadas em veículos isotérmicos. 
(B) Pendurada em veículos isotérmicos, com ou sem unidade de 

frio.  
(C) Penduradas ou estivadas em veículos isotérmicos, com ou 

sem unidade de frio.  
(D) Tanto em veículo isotérmico quanto em caixa de isopor, 

porém sempre estivadas. 
 
31. Embora a salga seja um método de conservação muito utilizado 

nos produtos de origem animal, o peixe salgado pode apresentar 
alterações devido à possibilidade de proliferação de:  
(A) Bactérias halofílicas. 
(B) Bactérias termofílicas.  
(C) Bactérias psicrófilas.  
(D) Bactérias mesofílicas. 

 
32. O Ministério da Saúde do Brasil preconiza como medida de 

controle, para a Leishmaniose visceral, as seguintes ações 
básicas: 
(A) Vacinação de cães domiciliados; eliminação de cães errantes; 

tratamento de casos em humanos. 
(B) Diagnóstico e sacrifício de cães errantes; tratamento de cães 

domiciliados e tratamento dos casos em humanos. 
(C) Controle de vetores; tratamento de cães positivos e tratamento 

dos casos em humanos. 
(D) Diagnóstico e tratamento dos casos em humanos; controle de 

vetores e eliminação de cães positivos. 







