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

  

 

Boa Prova! 
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Descanse! Pare um pouco! Evite o stress! E leve para o seu lazer aquele algo mais que é 
sempre uma felicidade 

 
1º A única coisa realmente indispensável, na praia ou no campo, sem a qual você não e 
nada, ninguém __________ a menor atenção, você não vive socialmente nem dorme em paz, 
é o cigarro Gold Smoke. 
2º Está surpreendido? Isso mostra apenas que você não sabe nada de nada do mundo em 
que está vivendo. Que você não conhece nada dos prazeres que a vida pode lhe oferecer. 
3º Você não sabe que a primeira coisa que você tem a fazer, ao chegar ao ar livre da serra 
ou ao ar puro do mar, é botar um Gold Smoke na boca, ___________ com um gesto másculo 
mas suave, decidido mas elegante, e começar a poluir a atmosfera. 
4º Talvez para que não haja um desequilíbrio muito grande entre o ambiente em que você 
vive e aquele em que vai passar seus momentos, dias, de descanso. 
5º É isso aí. A televisão diz que é assim. O jornal também. Aceite. 
6º Um descanso não é verdadeiro sem um bom fumo, um excelente tabaco, nos dias de 
hoje quase sempre em forma de cigarro. E, sendo cigarro, o verdadeiro é fumar Gold Smoke. 
As moças já __________. Acenda, pois, outro Gold Smoke com aquele olhar de suprema 
indiferença do verdadeiro fumador de Gold Smoke. Encha seus bolsos com pacotes de Gold 
Smoke e a traseira de seu carro com uma boa reserva de pacotões de Gold Smoke. Não deixe 
seus pulmões correrem o risco de uma golfada de ar simples, talvez até mesmo puro. Fume 
Gold Smoke ininterruptamente. Leve-os para Cabo Frio, leve-os para Arembepe, aspire-os 
deliciosamente nas montanhas de Correas, bafore-os nas coxilhas do Sul. 
7º De todas as flores da civilização, o fumo é a melhor de todas, mesmo sem ser 
propriamente uma flor. 
8º E Gold Smoke é o melhor dos fumos. Não se esqueça – peça sempre Gold Smoke. 
9º E agora, uma pequena advertência para acrescentar ainda algo ao algo mais total que é 
Gold Smoke. Em algum pacote dos milhares de Gold Smoke vendidos diariamente, o fumante 
inveterado encontrará um cigarro ligeiramente mais comprido do que os outros: para ser exato, 
0,111 mais. Quem encontrar um desses Gold Smoke especiais e entregá-lo a qualquer 
representante de Gold Smoke, ganhará de volta uma daquelas lindas moças que, na televisão, 
ficam irresistivelmente fascinadas por homens que fumam Gold Snoke. 
10 Não desista, caso você não encontre um desses cigarros entre os primeiros 100.000 
que fumar. Compre mais e fume mais. O seu dia pode ser hoje. 
11 É assim que se ajuda o homem brasileiro a ter uma constituição cada vez mais forte. 
Millôr Fernandes. Revista Veja. São Paulo, Abril, 23/04/75. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) lhe presta – acendê-lo – o olham. 
b) o presta – o acender – o olham. 
c) presta-lhe – lhe acender – lhe olham. 
d) presta-no – acendê-lo – olham-no. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) “Másculo” e “única” recebem acento porque são palavras proparoxítonas. 
(     ) A mesma regra de acentuação que vale para “aí” vale também para “até”. 
(     ) As paroxítonas “advertência” e “desequilíbrio” são acentuadas porque terminam 
em ditongo. 
(     ) “Também” e “ninguém” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “m”. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – V – V. 
d) V – V – F – F. 
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03 - Assinale a alternativa em que haja sinônimo adequado para a palavra do texto: 
a) ambiente (4º parágrafo) – meio. 
b) advertência (9º parágrafo) – admoestação. 
c) inveterado (9º parágrafo) – arraigado. 
d) fascinadas (9º parágrafo) – ousadas. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a substituição dos elementos coesivos destacados no 
texto (apenas, para que, assim e caso) está incorreta: 
a) apenas – somente.   c) assim – desse modo. 
b) para que – mesmo que.   d) caso – contanto que. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e marque (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) Moças – substantivo feminino, biforme, heterônimo. 
(     ) Fumante – substantivo masculino, uniforme, comuns de dois gêneros. 
(     ) O plural de “mar” de acordo com a norma culta da língua portuguesa é 
“marezinhos”. 
(     ) Constituição – substantivo finalizado em “ão” apresenta duas formas no plural – 
“constituições e constituiçãos”. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) F – V – F – V.    c) V – V – V – F. 
b) V – F – F – F.    d) F – V – V – V. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O autor repete afirmações dos anúncios de cigarro para mostrar de forma irônica, os 
malefícios do cigarro. 
II - A linguagem utilizada pelo autor é coloquial. 
III - A última frase do texto quer dizer que o cigarro é prejudicial à saúde das pessoas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III.  
 
07 - Uma equipe composta por 12 operários realiza determinada obra em 90 dias, 
trabalhando 10 horas por dia. Se essa equipe fosse constituída por 15 operários, 
trabalhando 8 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) Menos de 60 dias.   c) 90 dias. 
b) 75 dias.     d) Mais de 100 dias. 
 
08 - Em uma excursão com 85 torcedores, sabe-se que 3/5 deles torcem para o Vasco, e 
que 80% torcem para o Palmeiras. Com base nesses dados, assinale a alternativa 
correta: 
a) O número de torcedores que torcem apenas para o Palmeiras é igual a metade do número 
de torcedores que torcem apenas para o Vasco. 
b) O número de torcedores que torcem apenas para o Vasco é igual a 25% do número total de 
torcedores. 
c) O número de torcedores que torcem para o Vasco é 15% superior ao número de torcedores 
que torcem para o Palmeiras. 
d) O número de torcedores que torcem para o Vasco é igual a 34. 
 
09 - Um trapézio isósceles possui base maior medindo 14 cm e base menor medindo 10 
cm. Sabe-se que a diagonal desse trapézio mede 13 cm. A área desse trapézio mede: 
a) 50 cm2. 
b) 60 cm2. 
c) 70 cm2. 
d) 80 cm2. 
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10 - Um cone circular reto cuja geratriz mede 20 cm e cujo diâmetro da base mede 6/5 da 
medida da geratriz possui volume igual a: 
a) 960π cm3.     c) 2.400π cm3. 
b) 1.920π cm3.    d) 2.880π cm3. 
 
11 - A “Mars”, empresa líder de mercado de rações para animais vai se instalar no 
Paraná, o acordo foi firmado em meados de março deste ano e a nova fábrica do grupo 
será construída em: 
a) Palmeira.     c) Teixeira Soares. 
b) Ponta Grossa.    d) Tibagi. 
 
12 - Em meados de março deste ano, foram entregues 466 casas a famílias paranaenses. 
As moradias foram construídas dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. O maior 
volume de entregas ocorreu em que município? 
a) Astorga.     c) Leópolis. 
b) Coronel Vivida.    d) Marialva. 
 
13 - Desde o último dia 18/03, quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida 
alcoólica a jovens ou crianças poderá ser preso por até: 
a) 04 (quatro) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 3 mil e R$ 10 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
b) 03 (três) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 2 mil e R$ 20 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
c) 02 (dois) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 20 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
d) 01 (um) ano, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 10 mil, 
além da interdição do estabelecimento comercial. 
 
14 - Primeira pasta ministerial do atual Governo Dilma Rousseff a ter seu titular 
substituído: 
a) Cidades.     c) Educação. 
b) Cultura.     d) Esporte.  
 
15 - Segundo o Art. 7º do Regulamento de Fiscalização de Produtos de uso Veterinário e 
dos Estabelecimentos que os fabriquem/comercializem, o prazo para concessão do 
registro de produtos veterinários será, no máximo de:  
a) 30 dias, para farmacêuticos e farmoquímicos. 
b) 120 dias, para biológicos, biotecnológicos e drogas novas. 
c) 180 dias, para farmacêuticos e farmoquímicos. 
d) 180 dias, para biológicos, biotecnológicos e drogas novas. 
 
16 - Com respeito ao tétano podemos afirmar que:  
a) Não é uma zoonose. 
b) É transmitida através de alimento de origem vegetal contaminado, ingerido pelo homem. 
c) Tem como agente a bactéria salmonella.sp. 
d) É uma clostridiose caracterizada pela produção de toxinas, causando paralisia dos músculos 
esqueléticos, com alta letalidade. 
 
17 - No teste de detecção de Peróxido de Hidrogênio no leite, o resultado positivo é 
caracterizado por:  
a) Desenvolvimento da cor verde oliva. 
b) Desenvolvimento da cor amarela. 
c) Desenvolvimento da cor azul celeste. 
d) Desenvolvimento da cor salmão. 
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18 - Nos dias atuais encontram-se emergentes doenças que já haviam sido controladas 
em épocas anteriores, dentre essas a leishmaniose visceral apresenta-se como uma das 
principais. É correto afirmar que a LV:  
a) É uma doença que só acomete os cães e o homem, sendo todas as outras espécies 
refratárias à infecção. 
b) Encontra-se sob total controle, devido à eutanásia intensiva de cães reagentes e vacinação 
em massa da população humana susceptível. 
c) Constitui-se como um grande problema de saúde pública, devido a sua dinâmica 
epidemiológica, sendo umas das principais doenças emergentes da atualidade, demandando 
em altos custos hospitalares e ambulatoriais além dos gastos com controle epidemiológico de 
reservatórios e vetores. 
d) É transmitida por contato direto entre o reservatório e o indivíduo susceptível. 
 
19 - Com respeito às mastites bovinas, podemos afirmar que:  
a) Constituem a menor porcentagem do uso de antibióticos nas fazendas leiteiras, levando em 
conta seu uso na prevenção e tratamento dessas infecções, comparadas a outras patologias, 
tais como metrites e pododermatites. 
b) Antibióticos são usados somente por via intramamária, sendo seu uso por via oral ou 
parenteral quase inexistente na rotina das fazendas. 
c) É a doença de maior custo na pecuária leiteira mundial, assim muito se têm estudado sobre 
esta doença. 
d) Os animais mais produtivos e eficientes apresentam-se menos susceptíveis a enfermidades 
como a mastite. 
 
20 - Quanto às retroviroses nos animais domésticos podemos afirmar que:  
a) Ao contrário do que acontece com a AIDS no homem, não apresentam problemas 
transmissão genital sendo sua transmissão exclusivamente através de agulhas contaminadas 
durante vacinações ou aplicação de medicamentos. 
b) Somente os equinos apresentam infecções retrovirais, sendo que a principal patologia 
causada por esses vírus nessa espécie é a leucemia equina (LE). 
c) Os felinos domésticos raramente são acometidos de retroviroses, sendo o índice dessas 
patologias baixíssimo, não constituindo risco à população de gatos, sendo os gatos errante 
mais resistentes à infecções. 
d) O sangue de cavalos contaminados é a principal forma de infecção da AIE para animais 
susceptíveis, e a transmissão da doença envolve a transferência desse material biológico. 
 
21 - Quanto à vacinação contra a Brucelose é correto afirmar que:  
a) É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina, na faixa 
etária de 6 a 15 meses. 
b) Devem ser vacinados com a vacina B19, todos machos e fêmeas em qualquer faixa etária, 
quando existe risco de epidemia na propriedade. 
c) É obrigatória a comprovação da vacinação das bezerras na unidade local do serviço de 
defesa oficial, no mínimo uma vez por semestre. 
d) A vacinação de fêmeas com idade superior a oito meses com a vacina B19, poderá ser 
autorizada, sem prejuízo dos testes diagnósticos. 
 
22 - Doenças transmitidas por vetores, para serem transmitidas ao homem, dependem de 
um animal invertebrado que transfere de forma ativa um agente etiológico de uma fonte 
de infecção a um novo susceptível. As principais doenças transmitidas por vetores são: 
a) Dengue, febre amarela, malária, leishmaniose e doença de Chagas. 
b) Raiva, dengue, tuberculose, colibacilose e brucelose. 
c) Febre amarela, leptospirose, salmonelose, listeriose e cisticercose. 
d) Erisipela, raiva, salmonelose, babesiose, e tuberculose. 
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23 - Analise as afirmativas abaixo relacionadas às doenças tuberculose e a brucelose e a 
seguir, marque a opção correta: 
I - Um dos métodos de prevenção da brucelose é realizado através da vacinação de 
bezerras e bezerros com idade de 3 a 8 meses de idade. 
II - A transmissão da tuberculose para humanos pode acontecer por ingestão de leite e 
produtos lácteos não pasteurizados. 
III - Falsas reações positivas ao teste alérgico para diagnóstico da tuberculose bovina 
podem ser causadas por infecções pelo Mycobacterium avium e/ou Mycobacterium 
paratuberculosis. 
IV - Bovinos com tuberculose, apresentando lesões muito extensas causadas pela 
doença, tendem a revelar menor sensibilidade ao teste alérgico para diagnóstico da 
doença, em relação aos animais no início da infecção, com lesões ainda pequenas. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
24 - A cisticercose é uma doença causada pelo cisticerco da Taenia spp, que ocorre na 
carne de suínos e bovinos. Pode também afetar o homem, podendo causar distúrbios 
nervosos. O homem pode desenvolver a cisticercose quando: 
a) Ingere carne crua. 
b) Ingere os ovos do parasito. 
c) Contato direto com animais infectatos. 
d) Ingere leite cru. 
 
25 - A leishmaniose tegumentar, causada pela Leishmania sp é uma importante zoonose 
que tem o cão como importante reservatório. A leishmaniose é transmitida ao homem 
por: 
a) Picada do mosquito hematófago infectado. 
b) Mordida do cão infectado. 
c) Ingestão de oocistos. 
d) Contato direto com o cão infectado. 
 
26 - A respeito de algumas zoonoses, marque a alternativa correta: 
a) A salmonelose é causada pela riquétsia “Salmonella enterica”, envolve em seu ciclo 
galináceos, suínos, bovinos, eqüinos, mamíferos e aves selvagens, entre outros, é 
frequentemente transmitida a humanos através de alimentos, causando-lhes enterites e 
septicemia. 
b) O tétano é causado pela bactéria “Campylobacter tetani”, envolve em seu ciclo 
principalmente herbívoros, é freqüentemente transmitida a humanos através de feridas; na 
espécie humana causa espasmos musculares e alta mortalidade. 
c) A leptospirose, causada pela bactéria “Leptospira interrogans”, envolve em seu ciclo animais 
domésticos e selvagens, especialmente cães e roedores, é frequentemente transmitida a 
humanos através da água ou de alimentos contaminados; no homem, causa febre, pneumonia, 
meningite, insuficiência hepática e renal. 
d) A toxoplasmose é causada pelo protozoário “Toxoplasma gondii”; envolve em seu ciclo 
especialmente gatos, mas também afeta outros mamíferos; é transmitida a seres humanos 
principalmente pela água contaminada com a urina dos animais infestados; nos humanos 
causa febre e pode resultar em severo dano ao sistema nervoso central. 
 
27 - Com relação a informações epidemiológicas podemos afirmar que:  
a) O coeficiente de letalidade é medido pela relação do número de pacientes que morrem com 
a doença e o número de casos diagnosticados no mesmo período, multiplicados por 100. 
b) O coeficiente de letalidade não constitui parâmetro para medir a gravidade da doença, muito 
menos qualidade da atenção médica. 
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c) Tétano, raiva e esquistossomose são consideradas doenças potencialmente epidêmicas, 
sendo todas de notificação compulsória. 
d) São parâmetros para classificação da importância das doenças a frequência e a gravidade 
das mesmas. 
 
28 - Em epidemiologia é correto definir caso índice como: Caso que segundo 
informações disponíveis, não se apresenta epidemiologicamente relacionado com 
outros já conhecidos: 
a) Primeiro de vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados, muitas 
vezes identificado como fonte de contaminação ou infecção. 
b) Indivíduo com sinais clínicos compatíveis com a doença, porém sem confirmação laboratorial 
do agente etiológico. 
c) Indivíduo cuja história clínica, sintomas e possível exposição a uma fonte de infecção 
sugerem que possa estar com ou vir a desenvolver uma doença infecciosa. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Os elementos da Cadeia Epidemiológica ou Cadeia de Infecção são: 
a) Susceptível, portas de entrada e saída, período de incubação, reservatório. 
b) Susceptível, período de transmissibilidade, portas de entrada e saída, forma de transmissão. 
c) Susceptível, agente etiológico, transmissão, controle e prevenção. 
d) Susceptível, portas de entrada e saída, reservatório, forma de transmissão e agente 
etiológico. 
 
30 - A ocorrência de mastites provoca consideráveis prejuízos à produção leiteira, sendo 
particularmente importante a mastite subclínica, que juntamente com a crônica, pode 
frequentemente afetar 50% dos animais em um plantel. Sendo facilmente transmitido 
durante a ordenha, respondendo pobremente aos tratamentos e causando mastite aguda 
e crônica. Assinale a opção CORRETA: 
a) Mastite é um termo que se refere apenas às inflamações da glândula mamária de origem 
bacteriana. 
b) O úbere infectado e o meio ambiente são as principais fontes de infecção nas mastites 
bacterianas. 
c) Mastites subclínicas são facilmente detectáveis pelos testes da caneca de fundo preto e da 
caneca telada. 
d) As mastites clínicas são mais importantes sob o aspecto econômico por causarem redução 
na produção de leite nos quartos afetados, o que não ocorre nas mastites subclínicas.  
 
 
 
  
 
  

 

 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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