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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 
das histórias de antigamente. 
II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 
III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 
pessoas mais velhas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 
frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 
seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 
Rousseff? 
a) PHS – SP.   c) PSC – MG. 
b) PRB – RJ.   d) PTC – RS. 
 



 3 

07 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 
de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 
alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 
pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 
EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 
10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua 
topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu? 
a) Espanha. 
b) França. 
c) Itália. 
d) Portugual. 
 

11 - Dentre as clostridioses podemos citar as que afetam diretamente o sistema nervoso, entre elas, qual é a 
clostridiose que impede a liberação de glicina impedindo a descontração muscular? 
a) Botulismo. 
b) Enterotoxemia. 
c) Manqueira. 
d) Tétano. 
 
12 - Qual a clostridiose que bloqueia a liberação de acetilcolina? 
a) Botulismo. 
b) Enterotoxemia. 
c) Manqueira. 
d) Hemoglobinúria bacilar. 
 
13 - Como é denominada a fase que a Leptospira é eliminada na urina? 
a) Bacteremia. 
b) Viremia. 
c) Leptospiremis. 
d) Leptospinúria. 
 
14 - Sobre Necrose Asséptica da cabeça do fêmur, marque a alternativa correta: 
a) Ocorre uma necrose na diáfise do fêmur e com isso ocorre uma impotência funcional do membro. 
b) A colocefalectomia é recomendada, principalmente devido o local que a doença afeta. 
c) Umas das técnicas cirúrgicas para o tratamento é a fixação da cabeça femoral com um pino intra-articular. 
d) Com a utilização de glicocorticóide sistêmico, podemos reverter o quadro de necrose asséptica da cabeça femoral. 
 
15 - Corpos de neurônios situados fora do Sistema Nervoso central são denominados de: 
a) Gânglios. 
b) Núcleos. 
c) Neuróglia. 
d) Glia. 
 
16 - Os mediadores químicos liberados nas terminações efetoras do simpático e parassimpático respectivamente 
são: 
a) Noradrenalina e acetilcolina. 
b) Noradrenalina e adrenalina. 
c) Acetilcolina e noradrenalina. 
d) Acetilcolina e adrenalina. 
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17 - As fêmeas que ciclam várias vezes ao ano, independente de estação, são denominadas: 
a) Monótocas. 
b) Monoéstricas. 
c) Poliéstricas não estacionais. 
d) Poliéstricas estacionais. 
 
18 - O fórnix vaginal é encontrado nas fêmeas domésticas, exceto na: 
a) Vaca. 
b) Égua. 
c) Porca. 
d) Cadela. 
 
19 - Os hormônios secretados pela adeno-hipófise são: 
a) Hormônio do crescimento e hormônio antidiurético. 
b) Hormônio antidiurético e hormônio do crescimento. 
c) Hormônio estimulante da tireóide e ocitocina. 
d) Hormônio do crescimento e hormônio estimulante da tireóide. 
 
20 - De acordo com a classificação de fraturas, quando um fragmento ósseo é projetado para o interior do outro 
fragmento, denomina-se: 
a) Fratura por impactação. 
b) Fratura cominutiva. 
c) Fratura por avulsão. 
d) Fratura incompleta. 
 
21 - O posicionamento correto de um animal para a avaliação da Displasia Coxofemoral é: 
a) Decúbito ventral, membros extendidos caudalmente, paralelos entre si e em relação à coluna vertebral e rotacionados 
medialmente. 
b) Decúbito dorsal, membros extendidos caudalmente, paralelos entre si e em relação à coluna vertebral e rotacionados 
medialmente. 
c) Decúbito ventral, membros extendidos caudalmente, paralelos entre si e em relação à coluna vertebral e rotacionados 
lateralmente. 
d) Decúbito dorsal, membros extendidos caudalmente, paralelos entre si e em relação à coluna vertebral e rotacionados 
lateralmente. 
 
22 - Sobre o sistema digestório de herbívoros é incorreto afirmar: 
a) A mucosa do estômago simples é dividida por região esofágica, região cárdica, região fúndica e região pilórica. 
b) A superfície externa do rúmen é marcada por sulcos que se manifestam internamente por pregas denominadas de 
pilares. 
c) Os cólons maiores nos equinos dividiram-se em cólon ventral e cólon dorsal. 
d) O bovino é a espécie doméstica que não apresenta vesícula biliar. 
 
23 - Sobre o sistema hormonal é correto afirmar: 
a) O hormônio antidiurético é produzido no lobo anterior ou adeno-hipófise. 
b) O hormônio glucagon é produzido na neuro-hipófise. 
c) As células alfa do pâncreas são responsáveis pela produção do hormônio do crescimento. 
d) As células somatrotópicas secretam hormônios do crescimento. 
 
24 - Sobre o sistema reprodutor é incorreto afirmar: 
a) Nas éguas o único ponto de ovulação ocorre na fossa ovárica. 
b) A superfície multilobada dos ovários é encontrada nas vacas. 
c) Nos ruminantes os cotilédones fetais são fixados as carúnculas maternas. 
d) Fêmeas monoéstricas podem ter mais de um filhote por gestação. 
 
25 - Sobre as ações neurológicas dos animais é incorreto afirmar: 
a) Os neurônios pré-ganglionares simpáticos têm seus corpos situados na coluna lateral da medula, reconhecido como 
localização toracolombar. 
b) Os neurônios pós-ganglionares parassimpáticos estão localizados próximos da parede visceral ou na própria parede 
da víscera. 
c) O mediador químico liberado pelas terminações simpáticas é a adrenalina. 
d) A ação do simpático induz respostas viscerais requeridas para luta ou fuga e o parassimpático induz respostas 
viscerais mais localizadas. 
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26 - Em uma indústria de alimentos o processo de higienização deverá ser seguido rigorosamente em todas as 
etapas, que pode ser somente de limpeza, ou limpeza seguida de desinfecção. Sobre os processos de higienização é 
correto afirmar: 
I - Se o processo for somente de Limpeza (L) deverá seguir: Enxaguamento para a remoção das sujidades 
maiores com aplicação de água, Limpeza para a remoção de sujidades pela aplicação de detergente, 
Enxaguamento para a remoção do detergente com água corrente. 
II - Se o processo for de Limpeza+Desinfecção (L+D), deve acrescer no processo Limpeza (L) a Desinfecção que é 
a destruição de bactérias pela aplicação de desinfetante ou calor em seguida o enxaguamento para a remoção de 
desinfetante com água corrente, finalizando com a secagem para a remoção do excesso de água. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
27 - O Carbúnculo é uma toxiinfecção aguda, causando na pele lesão bolhosa e pústula maligna produzida pelo 
contato com animais contaminados. Causada pelo Bacillus anthracis, é denominada carbúnculo ou antraz. Sobre 
o Carbúnculo hemático é correto afirmar: 
a) Acomete somente animais domésticos de companhia (cães e gatos). 
b) Podemos considerar que as formas viscerais são raras, embora nada graves. 
c) O solo contaminado também representa um reservatório. 
d) Os sinais inalatórios se iniciam com paralisia do mediastino. 
 
28 - A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos contaminados por um flavivírus e 
ocorre nas Américas Central, do  Sul e na África. No Brasil, a febre amarela pode ser adquirida em áreas 
silvestres e rurais de regiões como Norte e Centro-Oeste, além de parte do Sudeste, Nordeste e Sul. Nas cidades o 
vetor da febre amarela é o Aedes aegypti, o mesmo que transmite à dengue. O período de incubação da Febre 
Amarela varia em média: 
a) 3 a 6 dias. 
b) 0 a 3 dias. 
c) 7 a 12 dias. 
d) 10 a 15 dias. 
 
29 - Dengue é a enfermidade causada pelo vírus da dengue, um arbovírus da família Flaviviridae, gênero 
Flavivírus, que inclui quatro tipos imunológicos. São eles:  
a) DEN-A, DEN-B, DEN-C e DEN-D. 
b) DEN-α, DEN-β, DEN-γ e DEN-δ. 
c) DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 
d) DEN-1ª, DEN-2ª, DEN-3ª e DEN-4ª. 
 
30 - A Hantaviroses é uma doença viral, que causa uma síndrome pulmonar em humanos (SPH). Foi descrita 
pela primeira vez no Brasil em 1993 e atualmente registra-se sua ocorrência em vários estados do País, com uma 
incidência crescente. Esta zoonose é transmitida principalmente por: 
a) Bovinos. 
b) Suínos. 
c) Caprinos. 
d) Roedores. 
 

 

 




