PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM – PE
CONCURSO PÚBLICO 2012
15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Fábula: O leão apaixonado
Certa vez um leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi
pedir a mão dela em casamento. O lenhador não ficou muito
animado com a ideia de ver a filha com um marido perigoso
daqueles e disse ao leão que era muita honra, mas muito
obrigado, não queria. O leão se irritou; sentindo o perigo, o
homem foi esperto e fingiu que concordava:
- É uma honra, meu senhor. Mas que dentões o senhor tem!
Que garras compridas! Qualquer moça ia ficar com medo. Se o
senhor quer casar com minha filha, vai ter que arrancar os
dentes e cortar as garras.
O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha
mandado; depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu
pedido de casamento. Mas o lenhador, que já não sentia medo
daquele leão manso e desarmado, pegou um pau e tocou o leão
para fora de sua casa.
Moral: Quem perde a cabeça por amor sempre acaba mal.
01. A fábula de Esopo:
A.
B.
C.
D.
E.

Não trata de nenhum tema específico.
Pretende mostrar a estratificação social.
Se utiliza de animais para denunciar o preconceito.
Trata uma história de amor impossível.
Denuncia a condição da mulher em nossa sociedade.

02. A fábula começa apresentando o leão e logo nos vêm à
mente todas as características tradicionalmente atribuídas ao
animal. Ao final da narrativa, porém, percebemos que o leão
foi:
A.
B.
C.
D.
E.

Submisso
Corajoso
Cruel
Justo
Insano

A. O tempo e o espaço em que os fatos se dão estão bem
definidos.
B. É uma narrativa curta, por isso não apresenta os
elementos básicos da narrativa.
C. Título insignificante para a trama.
D. Encerra em si uma linguagem simples, pois dirige-se
ao povo.
E. Personagens são apenas animais que apresentam
comportamento humano.
04. Considere as três afirmações abaixo acerca do texto lido:

II.
III.

A.
B.
C.
D.
E.

I e II estão corretas.
Apenas III está correta.
I, II e III estão corretas.
Apenas I está correta.
I e III estão corretas.

05. O texto está repleto de adjetivos. Qual o papel fundamental
deles na fábula?
A. Caracterizar os personagens e a partir disso permear as
ações sendo determinantes para o conflito e o desfecho
da narrativa.
B. Construir o próprio sentido do texto, sem adjetivos
para sustentar a fábula, ela não se realiza como gênero
textual.
C. Nenhum, pois os adjetivos formam uma classe
gramatical meramente alegórica.
D. Mostrar a constância nas atitudes e pensamentos das
personagens, fluindo para um desfecho claro e
previsível.
E. Acompanhar as mudanças no caráter do lenhador
como personagem dotada de real humanidade.
06. A narrativa traz verbos no pretérito perfeito como „fingiu‟ e
„voltou‟. O que a escolha desse tempo denota?
A. Ações passadas, narrador descrevendo como os fatos
iam prosseguindo.
B. Ações iniciadas no passado, narrador prolongando o
fato ocorrido.
C. Ações passadas, ação ocorrendo até o momento da
fala.
D. Ações acabadas, distanciamento do narrador.
E. Ações com valor de passado, narrador não conhece
todas as nuances da história.
07. Em “mas que dentões o senhor tem!” A palavra sublinhada:

03. Aponte a alternativa que contém uma característica
pertinente ao texto:

I.

Diante da análise acima, podemos afirmar que:

Apesar de tratar-se de uma narrativa é possível que
consideremos algumas passagens argumentativas.
Apresenta uma situação problemática, ou seja, existe
um conflito.
É narrado em 3ª pessoa.

A.
B.
C.
D.
E.

Tem valor de contraste.
Tem a função de realce.
Dá a ideia de conformidade.
Introduz uma hipérbole.
É um aposto.

08. „Se o senhor quer casar com minha filha, vai ter que
arrancar os dentes e cortar as garras.‟ Em relação ao valor
semântico da conjunção sublinhada:
A.
B.
C.
D.
E.

É de concessão
É de adição
É de contraste
É de alternância
É de condição
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09. Em qual das alternativas NÃO houve erro no emprego da
vírgula?
A. O ministro das Comunicações Paulo Bernardo, disse
que a melhoria da qualidade do serviço de telefonia
móvel ainda vai demorar a ser percebida pelos
usuários.
B. "Os problemas, levarão meses para serem
solucionados e nós não temos a pretensão de proibir as
vendas durante esse tempo todo", afirmou.
C. Segundo ele, o governo espera que as companhias
apresentem um plano com "início meio e fim" para a
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)
indicando as medidas que tomarão, para satisfazer o
usuário.
D. "Não temos expectativa de que rapidamente vamos
resolver todos os nossos problemas. Mas é possível
apontar soluções, os caminhos, assumir compromissos
públicos e a partir daí executar um plano", completou.
E. Na tarde desta quarta-feira (25) o ministro recebeu o
presidente-executivo do, Grupo Telecom Itália, Franco
Bernabè, para conversar sobre a estratégia da empresa,
dona da TIM, de solucionar o problema.
Capitulação
Delivery
Até para telepizza
É um exagero.
Há quem negue?
Um povo com vergonha
Da própria língua.
Já está entregue.
Luís Fernando Veríssimo
10. Qual a relação entre o título do poema e o texto?
A. O estrangeirismo é mais um capítulo na série de
situações em que o povo demonstra envergonhar-se da
língua portuguesa.
B. O povo rendeu-se aos estrangeirismos por vergonha da
própria língua.
C. Como significa „exagero‟, o título é uma resumo do
tema do texto.
D. Na verdade, o texto fala mais sobre entrega do que
sobre capitulação.
E. O hábito de não só usar os estrangeirismos, como
também de grafá-los em letra maiúsculas.
11. „Há quem negue?‟ De acordo com as normas gramaticais o
verbo „haver‟ na frase:
A.
B.
C.
D.

É impessoal, por isso o sujeito está explícito.
É impessoal, pois tem o sentido de „existir‟.
Verbo na terceira pessoal do singular, unipessoal.
Empregado na terceira pessoa sem seguir nenhum
tempo verbal.
E. É um verbo auxiliar.

12. No último quadrinho o emprego do pronome oblíquo
obedece a qual regra?
A. Não se iniciam frases com pronome oblíquo.
B. Frases com orações reduzidas de gerúndio, ocorre a
ênclise.
C. A ênclise deve ser empregada nas orações imperativas
afirmativas.
D. O infinitivo não está flexionado.
E. O verbo é precedido por uma conjunção subordinativa.
Um grupo de juízes eleitorais está usando a nova Lei de
Acesso à Informação para obrigar candidatos a divulgar, antes
mesmo das eleições, quem são os doadores de suas campanhas.
Atualmente, a legislação eleitoral permite que os nomes
sejam fornecidos aos tribunais eleitorais depois do pleito.
Pelo menos três atos normativos que usaram a lei como
base foram baixados por juízes do Maranhão e de Mato Grosso.
O último foi da Justiça Eleitoral em Poconé (100 km de
Cuiabá), que determinou nesta terça-feira (24) que os 65
candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no município
informem quem são os doadores e quanto dinheiro entrou nas
campanhas.
Há duas semanas, um outro juiz também determinou a
mesma medida para os candidatos de Cáceres, no sul de Mato
Grosso.
De acordo com os atos, os dados deverão ser informados
no envio de cada prestação de contas parcial aos tribunais
regionais eleitorais locais, no início de agosto e de novo em
setembro, e não depois de outubro, como é previsto na
legislação.
Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem
entrar com mandados de segurança na Justiça local.
13. Que outra palavra abaixo é acentuada pela mesma regra que
„juízes‟?
A.
B.
C.
D.
E.

raínhas
baú
ônibus
ministério
útil

14. Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem
entrar com mandados de segurança na Justiça local. O termo
sublinhado tem a função de:
A.
B.
C.
D.
E.

Universalizar o vocábulo „dados‟.
Especificar o termo „dados‟.
Explicitar uma ideia contida no verbo „fornecer‟.
Indicar uma pausa entre „candidato‟ e „mandados‟.
Restringir o sentido da palavra „candidato‟.
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15. „divulgar, antes mesmo das eleições, quem são os doadores
de suas campanhas.‟. O termo sublinhado é classificado como:
A. Vocativo.
B. Adjunto adverbial.
C. Aposto.
D. Objeto direto preposicionado.
E. Objeto direto.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
16. São sinais/sintomas do hipotireoidismo em animais,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.

Alopecia simétrica bilateral.
Alopecia em cauda “cauda de rato”, em ponte nasal.
Mixedema - “Facies tragica”.
Queixa principal: apatia, termofilia, cios irregulares,
obesidade.
E. Diagnóstico definitivo: T4 livre e TSH.
17. São sinais clínicos da aspergilose nas aves, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Dificuldade respiratória.
Estertores.
Penas eriçadas.
Exsudato nasal.
Secreção ocular.

Klebsiella pneumoniae.
Streptococcus spp.
Staphilococcus spp.
Psoroptes equi.
Mycoplasma.

19. A imagem representa um:

A. Brucelose
B. Raiva
C. Aftosa
D. Salmonelose
E. Cinomose
F.
21. O período de sobrevivência do Bacillus anthracis no solo é
de aproximadamente:
A.
B.
C.
D.
E.

30 dias
7 meses
12 meses
3 anos
50 anos

22. Tem como vias de eliminação as secreções oro-nasais,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Tuberculose
Leptospirose
Garotilho
Raiva
Aftosa

23. Na anemia hemolítica aguda temos como sinais clínicos,
EXCETO:

18. São agentes causadores da Balanopostite em equinos,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

20. Apresenta baixa patogenicidade:

A.
B.
C.
D.
E.

Icterícia
Hemoglobinemia
Hemoglobinúria
Febre
Diminuição da frequência cardíaca

24. Indique a patologia que origina uma proteinúria de origem
pré-renal:
A.
B.
C.
D.
E.

Neftose
Glomeruloneflite
Hemoglobinúria
Plelite
Postite

25. Segundo o Codex alimentarius, os estabelecimentos
alimentares devem ser construídos com material durável, de
fácil manutenção, limpeza e, quando apropriado, desinfecção.
Quando necessário, as seguintes condições específicas devem
ser cumpridas para proteger a segurança e a adequação dos
alimentos, que incluem, EXCETO:

A.
B.
C.
D.
E.

Protozoário (Cryptosporidium)
Sarna (Psoroptes)
Alga (Prototheca)
Vírus (Rotavírus)
Bactéria (Streptococcus)

A. As superfícies das paredes, divisórias e pisos devem
ser feitas de materiais impermeáveis que não
produzam efeitos tóxicos para o uso a que se destinam.
B. As paredes e as divisórias devem ter superfície lisa até
uma altura apropriada para as operações.
C. Os pisos devem ser construídos de modo a permitir
drenagem e limpeza adequadas.
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D. Os tetos e os acessórios superiores devem ser
construídos e revestidos de forma a minimizar o
acúmulo de poeira, a condensação e o desprendimento
de partículas.
E. As janelas devem ser sempre fixas, de fácil limpeza,
sendo construídas de forma a minimizar o acúmulo de
poeira e, quando necessário, ser providas de telas
removíveis contra insetos, para facilitar a limpeza.
26. Bovino de 180kg apresenta doença respiratória dos bovinas
(BRD) associada a Mannheimia haemolytica, foi prescrito uma
Solução Injectável de ZACTRAN 150mg/ml. Neste caso deve
ser administrado em:
A. Duas administrações, por via intradérmica, no
pescoço, de 3 mg de gamitromicina por Kg de peso
vivo (equivalente a 1 ml/25 Kg de peso vivo).
B. Uma única administração, por via subcutânea, no
pescoço, de 3 mg de gamitromicina por Kg de peso
vivo (equivalente a 1 ml/25 Kg de peso vivo).
C. Duas administrações, por via intradérmica, no
pescoço, de 6 mg de gamitromicina por Kg de peso
vivo (equivalente a 1 ml/25 Kg de peso vivo).
D. Uma única administração, por via subcutânea, no
pescoço, de 6 mg de gamitromicina por Kg de peso
vivo (equivalente a 1 ml/25 Kg de peso vivo).
E. Duas administrações, por via subcutânea, no pescoço,
de 6 mg de gamitromicina por Kg de peso vivo
(equivalente a 1 ml/25 Kg de peso vivo).
27. As atividades de saneamento do ambiente estão diretamente
relacionadas com os elemtentos básicos que constituem o
ambiente humano (ar, água, alimentos, etc.) e englobam,
EXCETO:
A. Sistemas de esgotos de águas residuais, urbanas e
industriais, incluindo a sua drenagem e depuração, e
respectivas operações de controle e vigilância.
B. Sistemas de evacuação e eliminação das excretas em
meios suburbanos e rurais.
C. Sistemas de remoção de resíduos sólidos (“lixos”), em
zonas urbanas e rurais, incluindo a sua recolha e
transformação, bem como as atividades de controle e
vigilância destas operações.
D. Sistemas de abastecimento de água potável, excluindo
os processos específicos de captação, adução e
distribuição.
E. Medidas de prevenção e controle da poluição de águas
superficiais (fluviais, estuariais e marinhas) e
subterrâneas.
28. São moléculas menores de DNA, em bactérias, circulares,
cujos genes não codificam características essenciais, porém
muitas vezes conferem vantagens seletivas à bactéria que as
possue. Essas moléculas são capazes de auto-duplicação
independente da replicação do cromossomo, e podem existir em
número variável no citoplasma bacteriano.
A. Plasmídeos
B. Esporos
C. Ribossomos

D. Polissomo
E. Nucleóide
29. A PLANILHA PRONAF UNIFICADA destinada à
elaboração de projetos dos clientes enquadrados nos seguintes
Grupos, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Agro-indústria
B, C, D, E
Floresta
Mulher
Semi-árido

30. Na alimentação das abelhas é necessário fornecer
componentes energéticos, para suprir a ausência do néctar e, em
algumas situações, os componentes protéicos, para compensar a
falta de pólen. A alimentação estimulante é fornecida de:
A.
B.
C.
D.
E.

5 a 10 dias antes da florada.
15 a 20 dias antes da florada.
30 a 40 dias antes da florada.
30 a 60 dias antes da florada.
20 a 40 dias depois da florada.

31. Da Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98); Artigo 35:
Pescar em período (piracema) ou local no qual a pesca seja
proibida. Ocasionará:
A.
B.
C.
D.
E.

Detenção de 6 meses a 1 ano.
Detenção de 2 meses a 2 anos.
Detenção de 1 ano a 3 anos.
Detenção de 2 anos a 5 anos.
Detenção de 1 ano a 6 anos.

32. São características do milho como alimentação animal,
EXCETO:
A. Grãos e Silagem (volumoso).
B. Participa de 70 a 80% da composição da dieta de
suínos e aves (GRÃOS).
C. Presença de GOSSIPOL (alcalóide) – tóxico para
bovinos e equinos (se mal cultivado).
D. Baixos teores de LISINA e TRIPTOFANO.
E. Elevados teores de Pró-vitamina A (betacaroteno) e
Pigmentantes.
33. A Leishmaniose mucocutânea inicia-se com lesões
aparentemente simples na pele e mucosas, principalmente, na
boca e na cavidade nasal, podendo se estender, causando graves
lesões ulcerativas até destruição de todo o tecido afetado. Pode
ainda afetar faringe, laringe e traquéia, provocando quadros de
desnutrição e obstrução respiratória (Grimaldi & Tesh, 1993 e
Weigle & Saravia, 1996). Ela pode ser causada pelas seguintes
espécies, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

L. braziliensis
L. panamensis
L. amazonensis
L. guyanensis
L. major
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34. O período de incubação da raiva no cão dura de:
A.
B.
C.
D.
E.

5 a 30 dias ou mais.
10 a 60 dias ou mais.
20 a 90 dias ou mais.
2 a 10 dias ou mais.
8 a 35 dias ou mais.

35. Dos fatores que alteram a frequência genética: “São aqueles
em que é possível conhecer apenas a magnitude da alteração da
freqüência mas não a direção em que ela foi alterada. Como
processo dispersivo é considerado a oscilação genética ou
amostragem”.
Esta é a definição de:
A.
B.
C.
D.
E.

Processos Sistemáticos.
Processos Dispersivos.
Alogenicidade.
Herança poligênica.
Variações contínuas e efeito do meio.

36. Os locais reservatórios da Sarna Psoróptica de Ovinos são,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Axila.
Virilha.
Abdome.
Superfície interna dos pavilhões auriculares.
Canal auditivo.

37. No Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal – RIISPOA; Art. 34 - Tratando-se
de estabelecimentos de carnes e derivados devem satisfazer
mais às seguintes condições, EXCETO:
A. Ser construído em centro de terreno afastado dos
limites das vias públicas preferentemente três metros
na frente, e com entradas laterais, que permitam a
movimentação de veículos de transporte.
B. Ter os seguintes pés-direitos: sala de matança de
bovinos - 7m (sete metros), da sangria à linha do
matambre e daí por diante no mínimo 4m (quatro
metros); nas demais dependências o pé-direito será
fixado por ocasião do exame dos projetos apresentados
ao D.I.P.O.A.
C. Dispor de currais cobertos, de bretes, banheiros,
chuveiros, pedilúvios e demais instalações para
recebimento, estacionamento e circulação de animais,
convenientemente
pavimentados
ou
impermeabilizados, com declive para a rede de esgoto,
providos de bebedouros e comedouros.
D. Dispor de locais apropriados para separação e
isolamento de animais doentes.
E. Dispor, no caso de matadouro-frigorífico, de
instalações e aparelhagem para desinfecção de vagões
e outros veículos utilizados no transporte de animais.

38. No processo administrativo sanitário, da Infração de
Medida Sanitária Preventiva – Art. 268 do Código Penal Infringir determinação do Poder Público, destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa. Terá como
pena:
A.
B.
C.
D.
E.

Prisão, de 03 meses a 01 ano, e multa.
Detenção, de 03 meses a 02 anos.
Prisão, de 01 mês a 06 meses, e multa (2 vezes).
Detenção, de 01 mês a 01 ano, e multa.
Multa apenas.

39. A infestação por cestóides em eqüinos, principalmente a
Anoplocephala perfoliata, tem alta prevalência em todo mundo
incluindo o Brasil. Nos programas profiláticos, deve-se incluir
vermífugos à base de:
A.
B.
C.
D.
E.

Praziquantel
Cloridrato de xilazina
Dihidroestreptomicina
Peróxido de Benzoíla
Fenilpropionato de Dexametasona

40. Do Código de Ética Profissional do Médico Veterinário,
Capítulo IX – Da relação com o cidadão consumidor de seus
serviços; Em seu Art. 24. Sobre o que o médico veterinário
deve, NÃO se INCLUI:
A. Conhecer as normas que regulamentam a sua
atividade.
B. Cumprir contratos acordados, questionando-se e
revisando-os quando estes se tornarem lesivos a um
dos interessados.
C. Oferecer produtos e serviços que indiquem o grau de
nocividade ou periculosidade definido por instituições
reconhecidas publicamente, evitando assim dano à
saúde animal e humana, ao meio ambiente e à
segurança do cidadão.
D. Prestar seus serviços sem condicioná-los ao
fornecimento de produtos ou serviço, exceto quando
estritamente necessário para que a ação se complete.
E. Conhecer a legislação de proteção aos animais, de
preservação
dos
recursos
naturais
e
do
desenvolvimento sustentável, da biodiversidade e da
melhoria da qualidade de vida.
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