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1ª – Parte – Português  
 
TEXTO 01 
 
Criador de bebê de proveta ganha Nobel de Medicina 
 
Robert Edwards foi anunciado nesta segunda-feira (4) em 
Estocolmo, na Suécia, como o vencedor do Prêmio Nobel 
de Medicina de 2010 por suas pesquisas sobre a 
fertilização in vitro. O embriologista britânico é conhecido 
como "pai" do primeiro bebê proveta, Louise Brown, 
nascida em 1978. 
Edwards começou suas pesquisas sobre fecundação em 
meados da década de 1950, e seu trabalho possibilitou o 
nascimento de 4 milhões de pessoas. Segundo o Instituto 
Karolinska, que o escolheu como vencedor do Nobel, o 
britânico conseguiu vencer "desafios monumentais" no 
campo da ciência e a "forte oposição do sistema", que 
alegava obstáculos éticos.  
 
Ao longo dos anos, Edwards deu resposta a grandes 
questões científicas e seu êxito representou uma 
"revolução" no tratamento da infertilidade. De acordo com 
o Instituto Karolinska, a infertilidade é um problema que 
afeta cerca de 10% dos casais em todo o mundo e gera 
estresse, ansiedade e depressão em milhões de pessoas. 
Nascido em Manchester em 1925, Edwards estudou 
biologia na Universidade de Gales e na de Edimburgo. A 
partir de 1958, começou a trabalhar no processo de 
reprodução humana. Em 1963, na cidade de Cambridge, 
fundou, com Patrick Steptoe, o primeiro centro de 
pesquisas para a fecundação in vitro.  
 
01. Quanto a alguns elementos comuns à notícia, assinale 
a alternativa correta: 
 

a) Como o perfil dos leitores costuma ser um fator 
definidor da natureza da publicação o tema seria 
apropriado apenas a uma revista médica. 

b) A principal característica de uma notícia no que 
concerne a sua organização é que a mesma 
prescinde de uma estrutura previamente 
determinada. 

c) O corpo da notícia desenvolveu as informações 
que foram introduzidas no início do texto 
respondendo a possíveis perguntas do leitor a 
exemplo de 'como' e 'por quê?' 

d) A simplicidade dos termos utilizados e as frases 
com estrutura básica comprometeram a clareza 
do texto. 

e) Numa notícia o uso de adjetivos e advérbios são 
indispensáveis para caracterizar o fato denotando 
assim a posição do autor. 

 
02. Assinale a alternativa em que as informações 
veiculadas pelo texto mantêm relação de causa e 
consequência entre si respectivamente: 
 

a) Pesquisas sobre fertilização – nascimento de mais 
de 4 milhões de pessoas. 

b) Pai – primeiro bebê de proveta. 
c) Desafios monumentais-oposição do sistema. 
d) Grandes questões científicas-infertilidade. 
e) Trabalhar no processo de reprodução humana-

cidade de Cambridge. 
 
 

03. Analise os itens e assinale a opção correta quanto aos 
ditames da norma padrão do idioma. 
 

a) 'bebê' e 'prêmio' são acentuadas pela mesma 
regra. 

b) ' infertilidade é um problema que afeta cerca de 
10% dos casais'. Trocando a palavra sublinhada 
pela locução conjuntiva 'à cerca' seria mantido o 
sentido da expressão no texto, inclusive pelo 
emprego do acento grave. 

c) A forma verbal ' possibilitou' estabelece relação 
de concordância com o termo 'pesquisas'. 

d) O termo ' in vitro' é um exemplo de anglicismo, 
fenômeno linguístico caracterizado pelo uso de 
termos de qualquer língua estrangeira que são 
intraduzíveis. 

e) 'Segundo o Instituto Karolinska, que o escolheu 
como vencedor do Nobel, o britânico conseguiu 
vencer "desafios monumentais"'  As vírgulas 
empregadas se justificam pelo deslocamento do 
adjunto adverbial e pela separação de uma 
oração adjetiva da principal. 
 

TEXTO 02 
 
'Nenhum país é tão pequeno como o nosso. Nele só 
existem dois lugares: a cidade e a Ilha. A separá-los, 
apenas um rio. Aquelas águas, porém, afastam mais que a 
sua própria distância. Entre um e outro lado reside um 
infinito. São duas nações, mais longínquas que planetas. 
Somos um povo, sim, mas de duas gentes, duas almas. 
As casas de cimento estão em ruína, exaustas de tanto 
abandono. Não são apenas casas destroçadas: é o 
próprio tempo desmoronando. Ainda vejo numa parede o 
letreiro já sujo pelo tempo: “A nossa terra será o túmulo do 
capitalismo”. Na guerra, eu tivera visões que não queria 
repetir. Como se essas lembranças viessem de uma parte 
de mim já morta. 
Tudo está sendo queimado pela cobiça dos novos-ricos. É 
isso que sucede em sua opinião. A Ilha é um barco que 
funciona às avessas. Flutua porque tem peso. Tem gente 
feliz, tem árvore, tem bicho e chão parideiro. Quando tudo 
isso lhe for tirado, a Ilha se afunda. 
— A Ilha é o barco, nós somos o rio.' (Mia Couto) 
 
04. A expressão ' chão parideiro' pode ser compreendida 
como: 
 

a) Uma expressão de sentido ambíguo que leva o 
leitor a conjecturar sobre seu significado. 

b) Um exemplo claro de expressão metafórica que 
leva o leitor a estabelecer uma relação de 
semelhança entre o termo e um outro,  seu símile. 

c) Um exemplo utilização de um termo em lugar de 
outro, na falta de um próprio que lhe defina a partir 
de algum elemento de semelhança. 

d) A substituição de uma palavra por outra que, no 
contexto, fica mais adequada e menos agressiva. 

e) Uma expressão atenuadora do significado de outra 
mais apropriada. 

 
05. Podemos caracterizar como expressões de idéias 
opostas no texto: 
 

a) cimento/ruína 
b) um povo/duas gentes 
c) casa destroçadas/tempo desmoronando 
d) essa terra/túmulo 
e) duas nações/planetas 
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06. ' separá-los' refere-se a: 
 

a) los 
b) país 
c) cidade e ilha 
d) um rio 
e) dois lugares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.  Na charge o efeito de humor: 
 

a) Provem do desconhecimento do personagem da 
polissemia de um termo. 

b) É originado pela expressão gestual do 
personagem e da linguagem visual do autor. 

c) É conseguido por meio da multiplicidade de 
sentido de uma expressão. 

d) Advêm da relação entre dois termos distintos, mas 
que parecem iguais. 

e) É produzido pelo emprego de um mesmo vocábulo 
em contextos diferentes. 

 
08. A concordância do verbo 'confunde' do ponto de vista 
da norma padrão: 
 

a) Está correta, pois concorda com 'zona eleitoral' 
b) Está correta no contexto, pois pretendeu-se 

demonstrar o desconhecimento do personagem 
da variedade padrão da língua. 

c) Está incorreta devido ao fato de que a regra exige 
que se concorde o verbo com o substantivo que 
aparece depois da expressão partitiva. 

d) Está correta já que optou-se por concordar o 
verbo com a expressão partitiva. 

e) Está correta, pois a concordância com a 
expressão partitiva é obrigatória. 

 
 
TEXTO 03 
 
Cantiga para não morrer 
 
Quando você for se embora, 
moça branca como a neve, 
me leve. 
Se acaso você não possa 
me carregar pela mão, 
menina branca de neve, 
me leve no coração. 
Se no coração não possa 
por acaso me levar, 
moça de sonho e de neve, 
me leve no seu lembrar. 
E se aí também não possa 
por tanta coisa que leve 
já viva em seu pensamento, 
menina branca de neve, 
me leve no esquecimento. 

09. O eu lírico revela: 
 

a) Saudade do passado. 
b) Desejo de transcendência. 
c) Busca do engrandecimento. 
d) Apelo ao esquecimento. 
e) Medo da solidão. 

 
10. 'Quando você for se embora, 
moça branca como a neve, 
me leve' 
 
       'Se no coração não possa 
por acaso me levar, 
moça de sonho e de neve, 
me leve no seu lembrar.' 
 
Os dois períodos transcritos são iniciados por conjunções. 
Que relações de significado elas estabelecem nos 
enunciados em que se inserem? 
 

a) Finalidade e adversidade. 
b) Finalidade e reflexividade. 
c) Certeza e dúvida. 
d) Tempo e condição. 
e) Tempo e concessão. 

 
 

2ª – Parte – Informática Básica       
 
 
11. No Windows XP em português, e em sua configuração 
padrão, no Painel de Controle o Ícone Vídeo possibilita: 
 

a) Alterar as configurações de idiomas e data hora. 
b) Alterar formato de moeda. 
c) Alterar as configurações de usuários e senhas. 
d) Instalar e remover drives de vídeo. 
e) Alterar a aparência da área de trabalho tais como 

plano de fundo, proteção de tela, cores, tamanho 
da fonte e resolução de tela. 

 
12. No Windows XP em português, e em sua configuração 
padrão, no painel de controle o ícone Ferramentas 
administrativas permite: 
 

a) Definir configurações administrativas para o 
computador, tais Desempenho, Fontes de dados 
ODBC. 

b) Instalar drives de hardware e solucionar problemas 
de conflitos. 

c) Define data hora e fuso horário para o computador. 
d) Altera a configuração para reconhecimento de fala 

e texto em fala. 
e) Personalizar a exibição de arquivos pastas. 

 
13. O conjunto de tecla de atalho do teclado que exibe a 
janela de propriedades do sistema é: 
 

a) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) +E. 
b) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) 

+Break. 
c) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) +F. 
d) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) +L. 
e) Tecla com o Logotipo do Windows (Winkey) +X. 
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14. No Windows XP em português, e em sua configuração 
padrão, que item do meu e ou ícone permite acesso a 
pasta e arquivos em outros computadores. 
 

a) Meus Locais de Rede. 
b) Meus Documentos. 
c) Documentos Recentes. 
d) Minhas Imagens. 
e) Minhas Músicas. 

 
Quanto ao uso do Microsoft Excel na versão 2003 em 
português, Responda as questões a seguir: 
 
15. Ao inicializar o Microsoft Excel, por padrão, abre-se 
uma pasta com 3 planilhas nomeadas de Plan1, Plan2 e 
Plan3, para adicionar uma quarta planilha o usuário deve: 
 

a) Menu Editar Número de Planilhas. 
b) Menu Inserir tudo. 
c) Clicar no menu Inserir e depois em Planilha. 
d) Clicar no menu Inserir e depois em inserir Pastas. 
e) Menu Inserir Adicionar Pastas. 

 
16. Para Renomear uma planilha o usuário deve: 
 

a) Editar trocar nome da planilha. 
b) Renomear Pastas. 
c) Clicar com o botão de atalho do Mouse na guia de 

planilhas e depois no menu renomear. 
d) Clicar no menu Ferramentas e Renomear Planilha. 
e) Clicar no menu Editar e Limpar nome da Planilha. 

 
17. Para impedir que uma planilha seja alterada  pelos 
usuários que tem acesso, que menu deve ser usados para 
criar esta proteção. 
 

a) Ferramentas -> Exportar. 
b) Ferramentas -> Proteger -> Proteger Planilha, 

digitar uma senha a ser utilizada e selecionar os 
itens de proteção e clicar em ok. 

c) Ferramentas -> Colocar Senha. 
d) Ferramentas -> enviar Protegido. 
e) Ferramentas -> Proteger pasta. 

 
18. Em uma planilha a ser protegida por senha, como pode 
ser permitido que os usuários alterem apenas um intervalo 
de célula definido.    
                                       

a) Menu Ferramentas -> Permitir que usuários editem 
intervalo de células. 

b) Acessando o Menu Ferramentas -> Proteger -> 
Permitir que os usuários editem intervalos. 

c) Menu Ferramentas -> Espaço de Trabalho 
compartilhado. 

d) Menu Ferramentas -> Controlar Alteração. 
e) Menu Ferramentas -> Colaboração on-line. 

 
Quanto ao uso do internet Explorer responda as questões 
19 e 20; 
 
19. Que conjunto de tecla de atalho é usado para iniciar o 
utilitário de localização: 
 

a) Alt+R 
b) Ctrl + W 
c) Ctrl + F 
d) Shitt + I 
e) Ctrl + I 

 

20. Que Teclas de atalho de teclado é usado para fechar a 
janela atual; 
 

a) Alt+F 
b) Ctrl + W 
c) Ctrl + F 
d) Alt Gr+A 
e) Ctrl+Y 

 
 

3ª – Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Doença de Chagas é um tipo de: 
 

a) Anfixenose 
b) Antroponoses 
c) Fitonose 
d) Antropozoonoses 
e) Zooantroponose 

 
22. Referente a Moniezia é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Moniezia é um gênero de cestóide comum em 
ruminantes, possui como hospedeiros 
intermediários ácaros da pastagem, 
principalmente da família Oribatídae.  

b) Os parasitas adultos localizam-se no intestino 
delgado dos hospedeiros definitivos e a forma 
larval denominada cisticercóide, nos ácaros de 
vida livre, hospedeiros intermediários. 

c) As duas espécies pertencentes ao gênero são a 
Moniezia benedeni e a Moniezia expansa, são 
cestóides longos com 2 metros ou mais de 
comprimento, com escólex providos de ventosas.  

d) O estróbilo ou corpo é divido em seguimentos 
chamados de proglótides que são mais largas que 
longas, contendo dois conjuntos de órgãos 
genitais. Entre as proglótides existe uma fileira de 
glândulas extraproglotidianas, que pode ser 
usada na diferenciação das espécies. 

e) A incidência desta parasitose nos animais 
depende do microclima, sendo o índice 
pluviométrico o principal fator responsável pelo 
aumento das infecções parasitárias. 

 
23. Os antibióticos quimioterápicos são produzidos por 
muitas espécies de bactérias do gênero a seguir, o qual 
NÃO inclui: 
 

a) Streptomyces 
b) Micromonospora 
c) Nocardia 
d) Micropolyspora 
e) Cephalosporium 

 
24. Referente ao monitoramento dos estabelecimento de 
um sistema de monitoramento para cada Pontos Críticos 
de Controle (PCC) é INCORRETO afirmar: 
 

a) O monitoramento é a medida ou observação 
programada de um PCC em relação aos seus 
limites críticos.  

b) Os procedimentos de monitoramento devem ser 
capazes de detectar perda de controle no PCC. 

c) O monitoramento deve, de preferência, fornecer 
essa informação em tempo de serem realizados 
os ajustes necessários para garantir o controle do 
processo, evitando a violação dos limites críticos.  
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d) Quando possível, os processos devem ser 
ajustados quando os resultados do 
monitoramento indicarem uma tendência para a 
perda de controle em um PCC. Os ajustes devem 
ser adotados antes que ocorra um desvio.  

e) Os dados derivados do monitoramento devem ser 
avaliados por pessoa designada com 
conhecimentos e autoridade necessários para, 
quando apropriado, adotar as medidas 
preventivas. Se o monitoramento não for 
contínuo, a sua abrangência ou freqüência deve 
ser suficiente para garantir que o PCC está sob 
controle.  

 
25. De acordo com a Resolução Nº 630/95; Art.3 - São 
condições para o funcionamento de Hospitais Veterinários 
no setor de atendimento, EXCETO: 
 

a) Sala de recepção. 
b) Consultório. 
c) Sala de ambulatório. 
d) Arquivo médico. 
e) Sala de esterilização. 

 
26. As principais medidas para o crédito rural na safra 
2010/2011 segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, são, EXCETO: 
 

a) Elevação no crédito para a agricultura comercial. 
b) Aumento nos limites de financiamento em 

operações de custeio e comercialização. 
c) Ações de incentivo à Agricultura de Baixo 

Carbono (ABC), que resulta em menor emissão 
de gases causadores do efeito estufa. 

d) Incentivo ao pequeno produtor rural, com a 
criação de um programa especificamente voltado 
para esse público: o Programa Nacional de Apoio 
ao Pequeno Produtor Rural (Pronapp), que 
manterá as políticas do Programa de Geração de 
Emprego e Renda Rural (Proger Rural). 

e) Aumento dos limites de financiamento de custeio 
para os médios produtores. 

 
27. Lei Nº 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, e da outras providências. Art. 14. São 
circunstâncias que atenuam a pena, EXCETO: 
 

a) Baixo grau de instrução ou escolaridade do 
agente. 

b) Arrependimento do infrator, manifestado pela 
espontânea reparação do dano, ou limitação 
significativa da degradação ambiental causada; 

c) Comunicação prévia pelo agente do perigo 
iminente de degradação ambiental. 

d) No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou 
parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada 
por incentivos fiscais. 

e) Colaboração com os agentes encarregados da 
vigilância e do controle ambiental. 

 
28. Podem obter o financiamento (PRONAF), EXCETO: 
 

a) Os Produtores rurais que atendam as condições 
determinadas e apresentem a Declaração de 
Aptidão ao Pronaf – DAP, emitida pelas 
instituições e órgãos oficiais autorizados. 

b) Explorem a terra na condição de proprietário, 
posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário 
do Programa Nacional de Reforma Agrária. 

c) Residam na propriedade ou em local próximo; 
d) Possuam, no máximo 6 módulos fiscais (8 

módulos fiscais, no caso de atividade pecuária). 
e) Tenham o trabalho familiar como base da 

exploração do estabelecimento. 
 
29. São os sintomas da leptospirose nos cães, EXCETO: 
 

a) Falta de apetite 
b) Febre 
c) Icterícia 
d) Convulsão 
e) Hemorragias 

 
30. Estando um cão apresentar diarréia, qual o melhor 
medicamento a ser administrado: 
 

a) Acetaminofeno 
b) Acetato de chumbo 
c) Acetato de potássio 
d) Acetato de sódio 
e) Acetazolamida 

 
31. Uma abelha leva em média quanto tempo para nascer? 
 

a) 10 dias 
b) 20 dias 
c) 30 dias 
d) 60 dias 
e) 90 dias 

 
32. São causas mais comuns insuficiência cardíaca 
esquerda em animais, EXCETO: 
 

a) Perda da contratibilidade do miocárdio 
(miocardite) 

b) Necrose do miocárdio e miocardiopatias 
c) Doença das válvulas tricúspide e pulmonar 
d) Disfunção das válvulas aorta e mitral 
e) Doenças cardíacas congênitas 

 
33. Sobre amebíase é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Entamoeba coli é um parasito que se localiza 
no intestino do ser humano, mas que não o 
prejudica e, portanto, não precisa ser tratada. Já a 
Entamoeba hystolitica é prejudicial e precisa ser 
eliminada. 

b) A água, tão necessária à vida do ser humano, 
pode ser também responsável por transmitir 
doenças. Em todos esses casos, o tratamento da 
água, higiene pessoal e condições sanitárias 
adequadas são formas de evitar as doenças. 

c) Esses parasitos são eliminados com as fezes que, 
se deixadas próximas a rios, lagoas, fossas, 
podem contaminar a água. 

d) Moscas e baratas, ao se alimentarem de fezes de 
pessoas infectadas, também transmitem a 
parasitose a outras pessoas, defecando sobre os 
alimentos ou utensílios. Outra forma de 
transmissão é pelo contato das patas sujas de 
fezes. Pode-se, ainda, contrair a ameba comendo 
frutas e verduras cruas, que foram regadas com 
água contaminada ou adubadas com terra 
misturada a fezes humanas infectadas. Muito 
frequente é a contaminação pelas mãos sujas de 
pessoas que lidam com os alimentos. 

e) Seus sintomas são: Dores abdominais; febre alta; 
ataque de diarréia, seguida de períodos de prisão 
de ventre; e disenteria aguda. 
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34. É um cuidado que deve ser tomado antes da ordenha: 
 

a) Lavagem do úbere. 
b) Não escovar os animais. 
c) Usar solução de glicerina iodada nas tetas. 
d) Não utilizar leite de animais que estejam doentes 

(mamite, brucelose, aftosa, tuberculose etc.) ou 
em tratamento. 

e) Não utilizar leite de animais nos primeiros dias 
após o parto (colostro). 

 
35. São características do agente etiológico: (Cyclospora 
cayetamensis) da Ciclosporose/Ciclosporíase, EXCETO: 
 

a) Filo: Apicomplexa. 
b) Classe: Sporozoea. 
c) Ordem: Eucoccidiida. 
d) Família: Cryptosporididae. 
e) Gênero: Cyclospora. 

 
36. O julgamento no processo administrativo sanitário é 
feito nos estritos limites da Lei e dos princípios que regem 
os atos públicos. Que incluem, EXCETO: 
 

a) Lealdade  
b) Publicidade  
c) Formalidade  
d) Ampla defesa  
e) Razoabilidade 

 
37. Referente à Síndrome do Stress do Suíno (PSS) é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A Síndrome do Stress do Suíno (PSS) 
caracteriza-se por uma rigidez muscular, aumento 
do metabolismo aeróbio e anaeróbio e aumento 
da produção de calor em resposta aos 
anestésicos halogenados e vários outros 
estressores. 

b) A síndrome do estresse em suínos é 
caracterizada como miopatias não infecciosas dos 
suínos, relacionadas com a intensificação do 
melhoramento genético, que levam em algumas 
raças, à seleção de indivíduos marcadamente 
hipertróficos e extremamente susceptíveis a 
condições estressantes.  

c) O gene do estresse suíno (gene hal), em 
homozigose recessiva (nn), está associado com a 
ocorrência da Síndrome do Estresse Suíno (PSS) 
e com a ocorrência da carne pálida, mole e 
exsudativa (PSE). Em heterozigose (Nn), está 
relacionado com diminuição na qualidade da 
carne, porém, com maior peso de carcaça. 

d) A doença é hereditária e suínos afetados são 
identificados pela resposta a anestesia por 
halotano, pois não há lesões macro e 
microscópicas nos músculos de suínos não-
estressados. 

e) Para um diagnóstico especifico, recomenda-se o 
uso de prova molecular. Consiste na amplificação 
por PTR e visualização por eletroforese em 
agarose, de seguimentos do gene klt-2 
(primeiramente identificado como gene Hal), 
responsável pela sensibilidade ao estresse. 

 
 
 
 
 

38. As principais doenças de veiculação hídrica são, 
EXCETO:  
 

a) Gastroenterite 
b) Febres tifóide e paratifóide 
c) Hepatite infecciosa 
d) Oxiuríase 
e) Cólera 

 
39. Na alimentação animal, são exemplos de concentrados 
energéticos, EXCETO: 
 

a) Algodão 
b) Mandioca 
c) Milho 
d) Sorgo 
e) Trigo 

 
40.  Segundo o Código de Ética do Médico Veterinário, Do 
Sigilo Profissional - Art. 16º; Tomando por objetivo a 
preservação do sigilo profissional , sobre o que não pode 
ser feito pelo  médico veterinário é INCORRETO afirmar: 
 

a) Fazer referências a casos clínicos identificáveis, 
exibir pacientes ou suas fotografias em anúncios 
profissionais ou na divulgação, de assuntos 
profissionais em programas de rádio, televisão, 
cinema, na Internet, em artigos, entrevistas, ou 
reportagens em jornais revistas e outras publi-
cações Leigas, ou em quaisquer outros meios de 
comunicação existentes e que venham a existir, 
sem autorização expressa do cliente. 

b) Prestar a empresas ou seguradoras qualquer 
informação técnica sobre paciente ou cliente sem 
expressa autorização do responsável legal, sem 
exceção de casos. 

c) Permitir o uso do cadastro de seus clientes sem 
autorização dos mesmos. 

d) Facilitar o manuseio e conhecimento dos 
prontuários, relatórios e demais documentos 
sujeitos ao segredo profissional. 

e) Revelar fatos que prejudiquem pessoas ou 
entidades sempre que o conhecimento dos 
mesmos advenha do exercício de sua profissão, 
ressalvados aqueles que interessam ao bem 
comum, à saúde pública, ao meio ambiente ou 
que decorram de determinação judicial. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 




