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PORTUGUÊS

2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo:

Uma estudante gaúcha foi o grande destaque na
VII Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e
Astronáutica. A estudante do 3º Ano do Ensino Médio vai
completar os estudos no Colégio Militar de Porto Alegre,
onde estuda, com distinção após conquistar a medalha de
ouro da competição estudantil, além de receber
premiações nas provas individuais e de foguetes.
A Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e
Astronáutica (OLAA) é um evento acadêmico e científico
sobre astronomia e ciências __________, no qual 10
países latino-americanos se encontram para compartilhar
conhecimentos, criar links de comunicação e colaboração,
conhecer e trocar experiências educacionais, práticas de
ensino e promover o desenvolvimento dos conhecimentos
científicos em astronomia e astronáutica. A OLAA foi
fundada em 2008 e, em 2009, o Brasil realizou sua
primeira edição.
A sétima edição do evento terminou no Hotel
Fazenda Ribeirão, localizado a 200 quilômetros do Rio de
Janeiro. __________________ equipes de Argentina,
Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia e México. A
equipe brasileira foi composta pelos cinco melhores
alunos da Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA) do ano passado, selecionados entre
100 mil estudantes do Ensino Médio.
Essa olimpíada científica ________ provas
teóricas individuais e em grupos de três alunos de países
diferentes. Há uma prova individual de reconhecimento do
céu dentro de um planetário e uma prova de céu real
envolvendo o manuseio de telescópio. Outra prova em
grupo, também multinacional, desafia os estudantes a
construir uma base de lançamento de foguetes, além do
próprio foguete, e a simulação do lançamento. Tudo feito
com garrafas Pet.

I - Uma estudante do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio
Militar de Porto Alegre conquistou a medalha de ouro
da competição estudantil da VII Olimpíada LatinoAmericana de Astronomia e Astronáutica.
II - A OLAA reúne dez países latino-americanos que
compartilham conhecimentos, trocam experiências
educacionais, dentre outras atividades.
III - No ano de 2015, foi realizada a sétima edição da
Olimpíada de que o Brasil participa.

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/... - adaptado.

5) Sobre a classe de palavras denominada substantivo, é
INCORRETO afirmar que:

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:

a) Substantivo concreto é o que designa ser de existência
independente.
b) Substantivo próprio é o que se aplica a um objeto ou a
um conjunto de objetos, mas sempre individualmente.
c) O substantivo coletivo pertence à categoria dos
substantivos não contáveis.
d) O substantivo é a classe de lexema que se caracteriza
por constituir a delimitação, ou seja, por caracterizar as
possibilidades designativas do nome.

a) afim; Se inscreveram; tem
b) afins; Se inscreveram; têm
c) afins; Inscreveram-se; tem
d) afim; Inscreveram-se; têm

1

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

3) O acento indicativo de crase deve ser empregado em:
a) Referiu-se a uma pessoa.
b) Referiu-se aquela pessoa.
c) Referiu-se a qualquer pessoa.
d) Referiu-se a certa pessoa.

4) Assinalar a alternativa em que a locução adjetiva dada
está INCORRETA:
a) Ar pueril = ar puro.
b) Nuvens plúmbeas = nuvens de chumbo.
c) Estátuas áureas = estátuas de ouro.
d) Colunas marmóreas = colunas de mármore.
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6) Sobre a estrutura e a formação das palavras, assinalar
a alternativa CORRETA:
a) A derivação consiste fundamentalmente no morfema
aditivo sufixal acrescido ao radical, enquanto a flexão
consiste no acréscimo ao radical de um sufixo lexical ou
derivacional.
b) Raiz corresponde ao radical primário ou irredutível a
que se chega dentro da língua portuguesa e comum a
todas as palavras de uma mesma família.
c) A raiz ou radical primário não pode apresentar
variantes.
d) Palavras cognatas são as que pertencem a famílias de
raízes diferentes, mas significação comum.

7) Em relação à ortografia das palavras abaixo, assinalar
a alternativa que preenche as lacunas CORRETAMENTE:
Tra___icômico.
Braquilo___ia.
Haplolo___ia.
a) j - g - j
b) g - j - g
c) g - g - g
d) j - j - j

8) Analisar os itens abaixo quanto ao emprego da vírgula:
I - O Estatuto do Desarmamento foi uma construção
política feita com a sociedade e teve efeito: reduziu o
número de mortes, que continua sendo absurdo.
II - Atualmente, o Estatuto do Desarmamento estabelece
que é preciso justificar a necessidade de se ter uma
arma, o que é analisado pelas autoridades e pode ser
negado.
a) Os itens I e II estão incorretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão corretos.

9) Assinalar a alternativa em que o sublinhado introduz
uma oração subordinada:

INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

11) São sinais
computador:

de

memória

insuficiente

em

um

I - Baixo desempenho.
II - Notificações sobre insuficiência de memória.
III - Problemas de exibição.
Estão CORRETOS:
a) Todos os itens.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I e II.

12) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, os
seguintes códigos maliciosos são obtidos por meio do uso
de mídias removíveis infectadas, EXCETO:
a) Vírus.
b) Backdoor.
c) Spyware.
d) Worm.

13) Em determinada planilha do Excel 2007, tem-se nas
células A1, A2, A3, B1, B2 e B3, respectivamente, 1, 2, 3,
2, 4 e 6. Se um usuário digitar, na célula C1, a função
=SOMA(A2:B3), qual será o resultado obtido?

a) Tens razão nesta briga, contudo controle-se.
b) Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar.
c) Vou embora, que cansei de esperá-lo.
d) Uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o
contrato.

a) 17
b) 15
c) 18
d) 16

10) Analisar os itens abaixo quanto à colocação dos
pronomes sublinhados:

14) Considerando-se o PowerPoint 2007, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:

I - Sempre me receberam muito bem.
II - Quem me explicará a razão dessa bagunça?
III - Alguém disse-me a data da viagem, mas não lembro.

Quando o usuário inicia o PowerPoint, ele abre no modo
de exibição chamado ________, onde o usuário cria e
trabalha em slides.

Estão CORRETOS:

a) Apresentação de Slides
b) Classificação de Slides
c) Anotações
d) Normal

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
www.objetivas.com.br

2

15) Sobre o recurso Recuperação Automática de Falhas
do Internet Explorer 11, analisar os itens abaixo:

Legislação e Conhecimentos Específicos

I - Permite que o usuário retome de onde estava em caso
de fechamentos inesperados do Internet Explorer.
II - Esse recurso armazena a URL de cada página aberta,
o histórico de voltar/avançar de cada guia, a disposição
das guias e todas as informações que o usuário inseriu
na página.

18) Segundo a Constituição Federal, a seguridade social
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social. Desta forma, compete ao Poder
Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos, EXCETO:

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

a) Redutibilidade do valor dos benefícios.
b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais.
c) Universalidade da cobertura e do atendimento.
d) Equidade na forma de participação no custeio.

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais
16) “Existe algo de comum entre você e o menino de rua?
Certamente veio à sua cabeça a imagem de um menino
dormindo na rua, apanhando da polícia. Usa roupas
velhas, está descalço, magro e sem tomar banho ou
escovar os dentes. E aí você vai achar a pergunta maluca
mesmo. Afinal, você tem casa, estuda, come três vezes
por dia, passa as férias na praia ou no campo. Suspeito
que a pergunta pode lhe parecer tão boba que você já
pensou em largar essa leitura. Mas se você se der ao
direito de ter dúvida, vai descobrir muitas coisas. Verá
que, para ter a resposta, precisará mergulhar num
conceito muito importante para o ser humano: a
cidadania.”

19) Considerando-se o que dispõe a Lei Orgânica do
Município no capítulo sobre os bens municipais, assinalar
a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA:
a) São bens municipais todas as coisas, móveis e imóveis,
direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao
Município.
b) É permitida a doação, a venda, a permuta ou a
concessão de uso de qualquer fração dos parques,
praças, jardins e largos públicos.
c) A administração dos bens municipais é de competência
do Prefeito, exceto os que são utilizados nos serviços
da Câmara Municipal.
d) A aquisição de bens imóveis, por compra, permuta ou
doação onerosa, dependerá de prévia autorização da
Câmara Municipal.

20) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 002/02, em relação ao que dispõe sobre a readaptação,
analisar a sentença abaixo:

DIMENSTEIN, G. O Cidadão de Papel.

Entende-se que cidadania é também:
I - Ter direito a ter direitos, tanto sociais e civis quanto
políticos.
II - Ter direito de viver decentemente.
a) Os itens I e II estão incorretos.
b) Somente o item II está correto.
c) Somente o item I está correto.
d) Os itens I e II estão corretos.

A readaptação será efetivada somente em cargo de
padrão de vencimento superior (1ª parte). Readaptação é
a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

17) Em relação a algumas ações de consumo consciente
da água, analisar os itens abaixo:
I - Fazer a manutenção no encanamento, para evitar
possíveis vazamentos.
II - Fechar a torneira enquanto se ensaboar as louças e os
talheres.
III - Reutilizar a água sempre que possível.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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21) Com base na Lei Complementar Municipal nº 002/02,
sobre o que dispõe o capítulo do exercício da função de
confiança, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) A função de confiança exercida por servidor público
efetivo será provida sob a forma de função gratificada.
(---) O valor da função gratificada não será percebido
cumulativamente com o vencimento do cargo de
provimento efetivo.
(---) A designação para o exercício da função gratificada,
que nunca será cumulativa com o cargo em comissão,
será feita por ato expresso da autoridade competente.
a) E - C - C.
b) C - C - E.
c) E - C - E.
d) C - E - C.

22) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal
nº 002/02, considerando-se o que dispõe sobre o serviço
extraordinário, analisar os itens abaixo:
I - A prestação de serviços extraordinários só poderá
ocorrer por expressa determinação da autoridade
competente, mediante solicitação fundamentada do
chefe da repartição, ou de ofício.
II - O serviço extraordinário será remunerado por hora de
trabalho que não exceda ao período normal.
III - O serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá
ser realizado sob a forma de plantões para assegurar o
funcionamento dos serviços municipais ininterruptos.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

23) Em conformidade com a Lei nº 1.283/50, analisar a
sentença abaixo:
É expressamente proibida, em todo o território nacional,
para os fins desta Lei, a duplicidade de fiscalização
industrial e sanitária em qualquer estabelecimento
industrial ou entreposto de produtos de origem animal,
que será exercida por um único órgão (1ª parte). A
concessão de fiscalização do Ministério da Agricultura
isenta o estabelecimento industrial ou entreposto de
fiscalização estadual ou municipal (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
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24) De acordo com a Lei nº 569/48, assinalar a alternativa
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
O direito de pleitear a indenização prescreverá em ____
dias, contados da data em que for sacrificado o animal ou
destruída a coisa.
a) 180
b) 200
c) 190
d) 210

25) Segundo a Resolução CFMV nº 1.000/12, o Médico
Veterinário responsável pela supervisão e/ou execução da
eutanásia deverá, EXCETO:
a) Possuir prontuário com os métodos e técnicas
empregados, mantendo essas informações disponíveis
para fiscalização pelos órgãos competentes.
b) Ser responsável pelo controle e uso dos fármacos
empregados.
c) Solicitar autorização, verbalmente, do proprietário ou
responsável legal pelo animal, quando houver, para a
realização do procedimento.
d) Garantir que a eutanásia, quando não realizada pelo
Médico Veterinário, seja executada, sob supervisão
deste, por indivíduo treinado e habilitado para tal
procedimento.

26) De acordo com a Resolução CFMV nº 1.071/14,
analisar os itens abaixo:
I - Para a retirada de animais dos serviços veterinários
sem a devida alta médica, o responsável pelo animal
deverá preencher e assinar documento específico,
assumindo os riscos decorrentes da interrupção da
terapêutica proposta.
II - As informações contidas no histórico do prontuário
devem expressar apenas os procedimentos mais
importantes realizados no paciente.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

27) Em conformidade com o Código de Ética Profissional,
em relação aos princípios fundamentais, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Denunciar às autoridades competentes qualquer
forma de agressão aos animais e ao seu ambiente.
(---) No exercício profissional, usar procedimentos
humanitários para evitar sofrimento e dor ao animal.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.
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28) Em conformidade com o Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
(RIISPOA), marcar C para as afirmativas Certas, E para
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta
a sequência CORRETA:
(---) Os estabelecimentos registrados, que preparam
subprodutos não destinados à alimentação humana,
não podem receber matérias-primas de locais não
fiscalizados, mesmo quando acompanhados de
certificados sanitários da Divisão de Defesa Sanitária
Animal da região.
(---) Só podem realizar comércio internacional os
estabelecimentos que funcionam sob inspeção federal
permanente.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.

29) Segundo o RIISPOA, o estabelecimento que
industrialize a carne de variadas espécies de açougue,
com ou sem sala de matança anexa, e em qualquer dos
casos seja dotado de instalações de frio industrial e
aparelhagem adequada para o preparo de subprodutos
não comestíveis é denominado:
a) Entreposto de carnes e derivados.
b) Fábrica de produtos suínos.
c) Fábrica de produtos gordurosos.
d) Fábrica de conservas.

30) Considerando-se que os fármacos anestésicos têm
múltiplos efeitos no sistema nervoso central para a
produção do estado de anestesia e que os derivados
barbitúricos são classificados quanto ao seu tempo de
ação, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1) Longa duração de ação: 8 a 12 horas.
(2) Curta duração de ação: 1 a 2 horas.
(3) Ultracurta duração de ação: 5 a 15 minutos.
(---) Fenobarbital sódico.
(---) Pentobarbital sódico.
(---) Tiopental sódico.
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 1 - 3 - 2.
d) 2 - 1 - 3.

31) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
A brucelose é uma zoonose que acomete primariamente
várias espécies de animais domésticos e silvestres,
podendo infectar o homem. A Brucella __________
(biovariedades 1-6,9) infecta primariamente bovinos e
bubalinos, assim como o homem, sendo que maiores
prejuízos são causados à bovinocultura do país, em
função da extensão dos rebanhos brasileiros e de áreas
com prevalências altas.
a) melitensis
b) abortus
c) neotomae
d) ovis

32) A toxoplasmose, popularmente conhecida como
“doença do gato”, é causada pelo protozoário do Filo
Apicomplexa, chamado de Toxoplasma gondii. Com base
nisso, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Caracteriza-se exclusivamente pelo desenvolvimento
progressivo de lesões nodulares denominadas
tubérculos, que podem localizar-se em qualquer órgão
ou tecido.
(---) Essa enfermidade acomete todos os vertebrados de
sangue quente (mamíferos e aves), e seus
hospedeiros definitivos são os membros da família
dos Felídeos.
(---) O solo contaminado com oocistos do Toxoplasma
gondii provenientes dos gatos domésticos é uma via
de transmissão de grande importância epidemiológica,
mas o contato com o animal não resulta em grande
perigo porque os oocistos não se aderem aos pelos
do gato.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

33) Com relação às fases do ciclo estral da fêmea bovina,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) O proestro, período que antecede o estro, é
caracterizado hormonalmente por um aumento nos
níveis de progesterona e uma diminuição nos níveis
de estrógeno.
(---) No diestro a estrutura presente no ovário é o corpo
lúteo e os níveis hormonais de progesterona estão
elevados.
(---) No metaestro a estrutura presente no ovário é o
folículo pré-ovulatório.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
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34) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

38) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

O reconhecimento materno da prenhez em ruminantes se
dá por meio da ação do(a) ________________ que é
sintetizado pelas células trofoblásticas do embrião.

Um antígeno é composto de muitas unidades moleculares
às quais se liga um anticorpo; essas pequenas unidades
sobre um antígeno são chamadas de ___________, ou
determinantes antigênicos.

a) estrógeno
b) sulfato de estrona
c) interferon-tau
d) gonadotrofina coriônica bovina

35) Considerando-se a forma de transmissão nos animais
da doença de Chagas, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Ingestão de caças ou de barbeiros.
b) Exclusivamente ocorre por ingestão de água ou
alimentos contaminados por fezes de animais doentes
ou de portadores.
c) É de forma horizontal e não é letal.
d) Ingestão de carne bovina ou canina mal cozida com
larvas de cistos.

a) autoantígenos
b) epítopos
c) imunógeno
d) peptidoglicanos

39) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Na febre amarela urbana, o vírus é introduzido no ciclo
pelo homem em período de viremia. Ao ser picado pelo(a)
________________, esse vetor torna-se infectado, passa
pelo período de incubação extrínseca e fica apto a
transmitir o vírus para outras pessoas susceptíveis.

36) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

a) Aedes aegypti
b) Uncinaria stenocephala
c) Ancylostoma braziliense
d) Rickettsia rickettsii

O
método
de
colheita
de
sêmen
utilizando
_______________ é considerado o melhor método, pois
corresponde às exigências de obtenção de sêmen bovino,
sendo o de eleição para reprodutores em regime
permanente de colheita.

40) Considerando-se as terminologias utilizadas em
anestesiologia veterinária, numerar a 2ª coluna de acordo
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:

a) eletroejaculador
b) fricção manual
c) massagem via retal das glândulas acessórias
d) vagina artificial

37) Sobre os tumores de células da teca da granulosa na
égua, analisar os itens abaixo:
I - O tumor de células da granulosa na égua apresenta
sinais clínicos de masculinização durante sua
permanência no trato reprodutivo feminino.
II - Os tumores possuem uma incidência rara além da
presença de estruturas multicística e ovulatória no
ovário, sendo exclusivamente bilaterais.
III - O hormônio inibina, que é produzido pelas células da
granulosa, pode ser um biomarcador útil para
diagnosticar e monitorar os tumores.
Está(ão) CORRETO(S):

(1) Narcose.
(2) Sedação.
(3) Anestesia.
(---) Estado semelhante à tranquilização, embora com
maior depressão do sistema nervoso central, em que
o animal está consciente e responde com menos
intensidade à manipulação.
(---) É o estado de profunda sedação em que o animal não
está em sono artificial, mas completamente desligado
do ambiente que o cerca.
(---) É a obtenção de um estado reversível de não
reconhecimento do estímulo doloroso pelo córtex
cerebral, podendo ser localizada ou geral em estado
inconsciente.
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.

a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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