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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1

AS PROFISSÕES DO FUTURO
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(...)
Se nunca foi fácil conquistar as condições básicas para ser cidadão, com emprego, renda, saúde e 

lazer, o desafio torna-se ainda maior ao incluir o acesso ao conhecimento como uma das condições 
fundamentais para o exercício da cidadania. Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a 
radicalização da cidadania em primeiro lugar, a busca de conhecimento e emprego pode dar em nada. 

(...)
As manchetes de jornais e revistas consagraram a divisão entre 'velha' e 'nova' economia. Mas a 

distinção  tende  a  desaparecer:  simplesmente  a  nova  economia  penetra  todos  os  setores  da  velha 
economia.  Agricultura  é coisa  antiga? As plantações do futuro terão sementes  e  chips de controle. 
Fabricar panos ou toalhas é coisa de tecelão, trabalhador manual? O setor têxtil modernizou-se e hoje 
exibe os mais sofisticados sistemas de design gráfico e automação industrial. O zelador do prédio era 
uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros? Os prédios inteligentes 
exigem zeladores que mais parecem administradores de empresas ou prefeitos. Enquanto isso, surgem 
novas  profissões:  coordenadores  de  projetos,  gerentes  de  terceirização,  programadores  visuais 
multimídia, administradores de comunidades virtuais, engenheiros de redes. 

Essa economia que está surgindo, totalmente nova ou renovando o que já existe, funciona com base 
em  redes  de  conhecimento.  Portanto,  transformar-se  num  elo  de  uma  cadeia  de  transmissão  de 
conhecimento é a melhor forma de ficar próximo a um bom emprego.  (...)  Não basta já ter algum 
diploma  pendurado  na  parede.  Há  quem diga  que  os  diplomas  deveriam ser  dados  com prazo  de 
validade, como leite e outros produtos perecíveis. Para competir no mercado de trabalho, não basta ter 
uma  competência,  é  preciso  ser  competitivo,  ou  seja,  estar  disposto  a  reformular  e  atualizar 
continuamente  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  O trabalhador  do  futuro,  seja  qual  for  a  sua 
especialidade ou setor, precisa estar habituado à gestão do próprio conhecimento. E desde os primórdios 
da humanidade é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações 
entre pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam. 

(...)
O paradoxo dramático da nossa época, tão exigente em competição e competências, é que nem as 

escolas estão preparadas para esse novo sistema nem as empresas conseguem resolver suas carências de 
mão-de-obra especializada. Enquanto isso, o desemprego aumenta. Antigamente era o agricultor que ia 
para a cidade ou o estivador que perdia o posto no porto. Agora são os trabalhadores de 'colarinho 
branco', que estavam aparentemente seguros em escritórios e burocracias, os que perdem seus postos 
para  robôs,  softwares,  agentes  virtuais  e  sistemas  automatizados  de  administração  de  empresas  e 
organizações. 

Um olhar mais atento identifica que o desemprego tende a ser mais alto nas populações desprovidas 
de  acesso  a  conhecimento,  informação,  educação.  Nas  populações  com  grau  mais  elevado  de 
escolaridade, as opções de emprego continuam se multiplicando, e as empresas só se queixam de falta 
de mão-de-obra especializada. Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas 
estão sendo incapazes de oferecer.

Conclusão: quanto melhores forem as condições de vida e a distribuição de renda no país, ou seja, 
quanto  melhores  forem  as  condições  de  acesso  ao  conhecimento,  mais  gente  terá  acesso  às 
oportunidades da nova economia do conhecimento, centrada na inovação, na expansão de redes e na 
ampliação da cidadania. 

SCHWARTZ, Gilson. As profissões do futuro. São Paulo: Editora Publifolha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
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01. Segundo o texto 1, é correto afirmar que:
A) é impossível, na economia atual, a prática da cidadania.
B) a velha economia era propícia ao exercício da cidadania ideal.
C) a nova economia é contrária a atividades passadas, como a agricultura.
D) é indispensável a expansão da cidadania para a democratização do conhecimento. 
E) o controle do Estado, em algumas atividades econômicas, elimina as desigualdades.

02. “As profissões do futuro” dizem respeito àquelas que:
A) conciliam competências e espírito competitivo.
B) emergem como novas profissões na moderna economia.
C) se submetem à automação independente da ação humana.
D) excluem as ciências sociais e humanas em favor das tecnológicas.
E) consagram os colarinhos brancos como detentores do saber tecnológico.

03. A “radicalização da cidadania” (linha 04) a que alude o autor pressupõe:
A) o equilíbrio entre os aspectos positivos da velha e da nova economia.
B) o retorno à distinção entre o paradigma da velha e o da nova economia.
C) a abertura do mercado para os que não tiveram acesso ao conhecimento.
D) o regresso ao humanismo, que suprime a competição em favor da competência.
E) a conjunção entre melhor padrão de vida para as pessoas e acesso ao conhecimento.

04. O paradoxo de nossa época é considerado dramático, porque:
A) a tecnologia tende a substituir o homem.
B) há problemas insolúveis na nova economia.
C) há conflitos entre a oferta e a procura de mão-de-obra.
D) as tensões do mercado prenunciam uma grave crise econômica.
E) inexiste especialização para novas profissões da atual economia.

05. Segundo o texto, a automação ameaça de fato:
A) os engenheiros de rede.
B) os coordenadores de projeto.
C) os trabalhadores da indústria têxtil.
D) os trabalhadores de ‘colarinho branco’.
E) os administradores de comunidades virtuais.

06. A expressão “ou seja” (linha 37) indica, no contexto:
A) aproximação entre ideias.
B) incoerência entre ideias.
C) atenuação de ideias.
D) supressão de ideias.
E) mudança de ideias.

07. O texto “As Profissões do Futuro” é, predominantemente, de natureza:
A) descritiva, porque opõe a velha à nova economia.
B) argumentativa, porque advoga as qualidades do trabalhador do futuro.
C) expositiva, porque é neutro quanto às virtudes e defeitos da velha economia.
D) descritiva, devido à riqueza de adjetivos e advérbios de modo, conforme parágrafo 4º.
E) narrativa, historiando a atualização do conhecimento desde os primórdios da humanidade.
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08. Assinale a alternativa em cuja frase o autor provê uma informação como fato partilhado pelo leitor, sem 
necessidade de justificativa.
A) “Nas  populações  com grau  mais  elevado de  escolaridade,  as  opções  de  emprego  continuam se 

multiplicando, e as empresas só se queixam de falta de mão-de-obra especializada” (linhas 33-35).
B) “Portanto, transformar-se num elo de uma cadeia de transmissão de conhecimento é a melhor forma 

de ficar próximo a um bom emprego” (linhas 16-17).
C) “...é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações entre 

pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam” (linhas 23-24).
D) “Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser competitivo, ou 

seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, habilidades e atitudes” 
(linhas 19-21).

E) “Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de 
oferecer” (linhas 35-36).

09. O conectivo da frase “Enquanto isso, o desemprego aumenta” (linha 27) exprime:
A) oposição.
B) concessão.
C) conclusão.
D) explicação.
E) proporcionalidade.

10. Assinale a alternativa em que o número de fonemas é maior que o número de letras.
A) nunca (linha 01).
B) pessoas (linha 24).
C) próximo (linha 17).
D) paradoxo (linha 25).
E) trabalhador (linha 21).

11. Uma consoante palatal nasal é representada no dígrafo da palavra:
A) “portanto”
B) “colarinho”.
C) “manchete”.
D) “profissões”.
E) “trabalhador”.

12. Assinale a alternativa em que há uma correta relação entre a palavra e seu processo de formação.
A) ensinam (linha 24): prefixação. 
B) seguros (linha 29): derivação regressiva. 
C) mão-de-obra (linha 35): composição.
D) incapazes (linha 36): sufixação.
E) expansão (linha 39): parassíntese.

13. Assinale a alternativa em que o sufixo altera a classificação morfológica da palavra primitiva.
A) “cidadania”(linha 03). 
B) “faxineiros” (linha 11).
C) “engenheiros” (linha 14).
D) “atitudes” (linha 21).
E) “habilidades” (linha 21). 

14. Assinale a alternativa em que a associação entre a palavra e sua classificação morfológica está correta.
A) “nada” (linha 04) – advérbio de negação.
B) “que” (linha 23) – pronome relativo.
C) “Portanto” (linha 16) – conjunção explicativa.
D) “desde” (linha 22) – conjunção temporal
E) “mais” (linha 38) – pronome indefinido. 
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15. Assinale a alternativa em que a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente.
A) “Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a radicalização da economia em primeiro 

lugar...” (linhas 03-04).
B) “O zelador do prédio era uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros” 

(linhas 10-11).
C) “Os  prédios  inteligentes  exigem  zeladores  que  mais  parecem  administradores  de  empresas  ou 

prefeitos” (linhas 11-12).
D) “Essa economia que está surgindo (...) funciona com base em redes de conhecimento (linhas 15-16).
E) “... há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de oferecer” 

(linhas 35-36). 

TEXTO 2
NÃO HÁ VAGAS
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O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.
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30

Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

─ porque o poema, senhores,
está fechado: "não há vagas"
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

 O poema, senhores,
 não fede
 nem cheira.

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. p. 224 .

16.  Com os versos “O funcionário público/não cabe no poema/com seu salário de fome/sua vida fechada/em 
arquivos” (versos 12-16), o poeta:
A) condena o funcionalismo público pela má distribuição de renda.
B) recusa o funcionário público em geral como matéria de poesia.
C) rejeita o funcionário público cujos altos salários contrastam com a fome do povo.
D) mostra admiração pelo funcionalismo público, embora não queira cantá-lo em versos. 
E) critica o funcionalismo público pela ausência de transparência nos atos administrativos.

17. Com o trecho grifado em “O poema, senhores,/não fede /nem cheira (versos 28-30), o poeta:
A) ressalta o caráter irrelevante da poesia frente às necessidades humanas.
B) mostra que dá pouca importância à forma como se faz um poema.
C) contrapõe o caráter abstrato do poema à realidade cotidiana.
D) exalta a neutralidade na composição e leitura dos poemas.
E) critica a alienação política e social dos poetas brasileiros.

18. O termo grifado em “Como não cabe no poema...” (verso 17) é:
A) conjunção comparativa e relaciona duas estrofes.
B) conjunção integrante, porque une as duas estrofes.
C) conjunção consecutiva, relacionando o verso 16 ao 17.
D) pronome relativo, porque liga o verso 16 à estrofe seguinte.
E) preposição e instaura conformidade entre os versos 12 e 18.
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19. Assinale a alternativa que avalia corretamente a concordância do verbo caber nos versos abaixo.

I. “Não cabem no poema o gás/a luz o telefone/a sonegação...” (versos 05-07).
II. “... não cabe no poema/o operário/que esmerila seu dia de aço” (versos 17-19). 
III. “Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mulher de nuvens/a fruta sem preço” (versos 24-27).

A) No item II, a concordância se justifica pela posposição do sujeito.
B) A forma singular no item III é facultativa devido à posição do sujeito.
C) O singular dos itens II e III se justifica pelo fato de o sujeito ser simples.
D) O plural no item I é obrigatório devido ao fato de o sujeito ser composto.
E) No item I, o singular é gramaticalmente possível pela concordância com poema.

20. Assinale a alternativa em que o termo grifado é classificado como complemento nominal.
A) “sonegação do leite” (versos 07-08).
B) “mulher de nuvens” (verso 26).
C) “salário de fome” (verso 14).
D) “fruta sem preço” (verso 27).
E) “dia de aço” (verso 19).
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. Para a sexagem de ratos e camundongos recém-nascidos deve-se:
A) localizar o pênis ou a vagina de cada animal através de palpação.
B) observar a distância anogenital, sendo esta menor na fêmea. 
C) observar a distância anogenital, sendo esta menor no macho. 
D) observar o tamanho do animal, sendo a fêmea menor.
E) observar o tamanho do animal, sendo o macho maior.

22. Sobre o manuseio e contenção de ratos, assinale a alternativa correta.
A) Devemos sustentá-los pelas orelhas, somente ao transportá-los para curtas distâncias. 
B) Podemos segurá-los pela cauda, somente ao transportá-los para curtas distâncias.
C) Devemos segurá-los pela cabeça com cuidado para não sermos mordidos.
D) Devemos manuseá-los pela cauda, para qualquer manipulação.
E) Devemos segurá-los pelas patas traseiras. 

23. Para administrar fármacos em camundongos pela via intraperitoneal deve-se:
A) segurar o animal com a cabeça mais alta que o abdômen e injetar a agulha do lado esquerdo do 

abdômen com ângulo aproximado de 90°.
B) segurar o animal com a cabeça mais baixa que o abdômen e injetar a agulha do lado direito do 

abdômen com ângulo aproximado de 90°.
C) segurar  o  animal  com a cabeça mais  alta  que o abdômen  e  injetar  a  agulha do lado direito  do 

abdômen com ângulo aproximado de 90°.
D) segurar o animal com a cabeça mais baixa que o abdômen e injetar a agulha do lado esquerdo do 

abdômen com ângulo aproximado de 30°.
E) segurar o animal com a cabeça mais alta que o abdômen e injetar a agulha no centro do abdômen, 

com ângulo aproximado de 30°.

24.  Dentre  os  métodos  de  esterilização  aplicados  com  eficiência  para  ração  e  cama,  é  correto  citar, 
respectivamente:

A) radiação ultravioleta e radiação gama.
B) radiação ultravioleta e calor seco.
C) calor úmido e radiação gama. 
D) calor seco e radiação gama.
E) calor úmido e calor seco.

 

25. Para utilizar um desinfetante à base de quaternário de amônia é recomendado no rótulo da solução comercial 
diluir 2.000 vezes antes de usar. Para preparar 5 litros, quanto deve ser utilizado da solução comercial? 
A) 5 ml.
B) 10 ml.
C) 2,5 ml.
D) 25 ml.
E) 50 ml.

26. Para preparar 100 ml de uma solução fisiológica (NaCl 0,9%), partindo de uma solução estoque a 10%, 
basta pipetar: 
A) 9 ml da solução estoque e completar para 100 ml com água destilada.
B) 10 ml da solução estoque e completar para 100ml com água destilada.
C) 0,9 ml da solução estoque e completar para 100ml com água destilada.
D) 1 ml da solução estoque e completar para 90 ml com água destilada.
E) 9 ml da solução estoque e completar para 1000ml com água destilada.
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27. Dois  cientistas  ingleses,  Russel  &  Burch,  conseguiram  sintetizar  com  três  palavras  o  Princípio 
Humanitário da Experimentação Animal. Por sua grafia em inglês conter a letra R no início de cada 
palavra -  Replacement (substituição ou alternativa),  Reduction (redução) e  Refinement  (refinamento), 
ficou definido como o Princípio dos 3Rs.  Sobre este princípio, é correto afirmar:
A) testes in vitro são exemplos de refinamento.
B) o uso de culturas de tecidos é um exemplo de substituição.
C) o manejo de animais somente por pessoas treinadas é um exemplo de redução.
D) o uso de modelos computacionais nos testes de toxicidade é um exemplo de refinamento. 
E) o uso de espécies animais de posição inferior na escala filogenética é um exemplo de redução.

28.  A  eutanásia  (morte  sem  dor  ou  sofrimento)  deve  ser  executada  por  profissionais  habilitados,  que 
conheçam o comportamento e as respostas fisiológicas do animal. Sintomas de ansiedade e medo no 
rato consciente podem ser expressos como:

A) paralisia e ausência de reflexos palpebrais. 
B) cambalhotas e ausência de reflexos palpebrais.
C) agitação, micção e defecação involuntárias.
D) fechamento dos olhos e cambalhotas.
E) paralisia e hipotermia.

29.  Considerando a condição de biotérios,  onde se busca uma maior  produtividade com menor custo, o 
descarte de animais indesejáveis ao plantel é necessário. Assim, a eutanásia é empregada quando os animais: 
A) são muito grandes.
B) são muito pequenos. 
C) apresentam canibalismo. 
D) estão fora do padrão genético e/ou sanitário. 
E) apresentam variação de peso corpóreo dentro da ninhada.

30. Sobre os métodos de eutanásia, assinale a alternativa correta.
A) O uso do éter é o método químico mais recomendado.
B) O método químico é sempre utilizado pela via inalatória.
C) O método químico é sempre utilizado pela via não-inalatória. 
D) Seja qual for o método de escolha, deve-se fazer uso de tranquilizantes.
E) O método físico por deslocamento cervical pode ser praticado em camundongos e outras espécies 

pequenas.

31. Sobre a questão do descarte de carcaças, assinale a alternativa correta.
A) Para o profissional que manuseia carcaças de animais é suficiente usar jalecos como equipamento de 

proteção individual (EPI).
B) As carcaças dos animais devem ser pulverizadas antes de levadas ao destino final.
C) As carcaças de animais mortos por morte natural podem ser descartadas como lixo comum. 
D) Somente as carcaças de animais submetidos a experimentos são consideradas resíduos sólidos do 

grupo A (risco potencial à saúde pública e ambiental).
E) Depois  de  acondicionadas  em sacos  plásticos  brancos  leitosos,  as  carcaças  devem ser  mantidas 

congeladas até serem levadas ao destino final.

32. As camas dos animais devem ser mantidas limpas, com trocas frequentes, devido aos riscos oferecidos 
pelos contaminantes. Dentre esses, o mais comum e mais sério é o (a):
A) uréia eliminada na urina.
B) éter utilizado para sacrifício dos animais.
C) dióxido de carbono eliminado pela respiração.
D) desinfetante utilizado para a desinfecção do microambiente.
E) amônia produzida pela ação das bactérias sobre os excrementos.

33. São exemplos de equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados em biotérios:
A) extintores de incêndios e desumidificador de ambiente.
B) condicionador de ar e exaustores.
C) circulador de ar/ventilador.
D) autoclaves e estufas.
E) jalecos e máscaras.
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34.  Em casos de mordeduras ou arranhões durante o manuseio de roedores, a regra de primeiro socorro 
recomendada é lavar a área afetada com:
A) éter.
B) água sanitária.
C) água e sabão.
D) ácido fraco.
E) base fraca.

35. As barreiras sanitárias compreendem todo conjunto de elementos físicos, químicos, de instalações, de 
procedimentos de pessoal e de uso de equipamentos, que tende a impedir a entrada de enfermidades que 
possam afetar os animais. São exemplos de barreiras sanitárias físicas, em biotérios:
A) autoclave.
B) pedilúvio. 
C) almoxarifado.
D) desinfetantes.
E) tanques de imersão.

36. O uso de éter como anestésico inalatório não é recomendado porque:
A) é extremamente explosivo e custa caro.
B) é muito irritante para as membranas mucosas e afeta as enzimas hepáticas.
C) causa narcose nos profissionais que o manuseiam e reage perigosamente com a amônia.
D) causa tremores durante a recuperação e aumenta a liberação de adrenalina.
E) produz recuperação lenta e causa tremores durante a recuperação.

37.  Os  animais  de  laboratório  devem  receber  dieta  balanceada,  que  após  autoclavagem,  deve  ser 
suplementada com vitaminas e aminoácidos essenciais. Essa suplementação é necessária porque:

A) o calor destrói algumas vitaminas e alguns aminoácidos essenciais.
B) a suplementação de vitaminas e aminoácidos essenciais melhora a palatabilidade da dieta.
C) a autoclavagem causa reações indesejáveis entre as vitaminas e entre os aminoácidos essenciais.
D) vitaminas e aminoácidos essenciais devem ser fornecidos em excesso para garantir sua absorção.
E) a  autoclavagem reduz  a  biodisponibilidade  de  vitaminas  e  aminoácidos  através  de  formação  de 

complexos entre esses compostos.

38. Sobre a prática de transporte de animais de uma sala para outra, é correto afirmar:
A) animais  levados  em  grupo  devem ter  o  mínimo  de  espaço  para  não  terem  tanta  liberdade  de 

movimento e, assim, ficarem mais contidos.
B) o bebedouro deve estar voltado para cima, para evitar que os animais e a cama se molhem.
C) as gaiolas devem estar sem a forração para evitar contaminação de uma sala para outra.
D) as gaiolas devem estar sem as tampas para minimizar o estresse dos animais.
E) os animais devem ser levados um a um, de preferência fora da gaiola.

39. Sobre as necessidades médias necessárias de ração e água, por animal, por dia, é correto afirmar:
A) para ratos adultos são 4 a 5 g de ração e 3 a 7 ml de água.
B) para ratos adultos são 10 a 20 g de ração e 10 a 20 ml de água.
C) para camundongos adultos são 1 a 2 g de ração e 1 a 2 ml de água.
D) para camundongos adultos são 10 a 20 g de ração e 20 a 45 ml de água. 
E) para ratos e camundongos adultos são 4 a 5 g de ração e 10 a 20 ml de água.

40. Sobre a troca de gaiolas e limpeza de estantes é correto afirmar:
A) deve ser realizada em áreas separadas das salas de criação porque esta atividade gera aerossóis, com 

alta quantidade de amônia.
B) deve ser realizada dentro das salas de criação para os animais não estranharem a nova gaiola.
C) deve ser realizada em áreas separadas das salas de criação porque esta atividade gera aerossóis com 

alta quantidade de bactérias.
D) deve ser realizada dentro das salas de criação para minimizar a dispersão dos aerossóis por todo o biotério.
E) deve ser realizada em áreas separadas das salas de criação para se poder aplicar produtos aromatizantes.
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41. O(s)  vaso(s)  sanguíneo(s)  de  escolha  para  coleta  de  amostra  de  sangue  em  camundongos  não-
anestesiados é:
A) a veia dorsal do pênis.
B) a veia da cauda.
C) a veia safena.
D) a veia jugular.
E) capilares do plexo retro-orbital.

42. A esterilização em autoclaves modernas é feita automaticamente. O operador apenas fixa nos botões a 
temperatura e o tempo desejado.  Com relação às condições corretas de temperatura e tempo para a 
realização do procedimento de autoclavagem, assinale a alternativa correta:
A) 81ºC por 30 a 60 minutos. 
B) 121ºC por 5 a 10 minutos. 
C) 201ºC por 5 a 10 minutos. 
D) 121ºC por 15 a 30 minutos. 
E) 201ºC por 15 a 30 minutos. 

43. Sobre o controle de qualidade do processo de esterilização, assinale a alternativa correta.
A) Dentre os microrganismos utilizados para a monitoração biológica da esterilização por autoclavagem 

a vapor está o Bacillus subtilis var. niger.
B) Dentre os microrganismos utilizados para a monitoração biológica da esterilização por autoclavagem 

a vapor está o Bacillus pumilus.
C) A monitoração mecânica consiste no controle e registro de parâmetros tempo, temperatura e pressão 

durante a esterilização e na manutenção do equipamento e dos aparelhos de registro (manômetros e 
termômetros).

D) A monitoração química através do uso de fitas de papel impregnadas com uma tinta termocrômica é 
tão eficaz quanto a monitoração biológica. 

E) A monitoração  biológica  faz  uso  de  esporos  de  bactérias  mesófilas,  que  são  extremamente 
termorresistentes.

44.  O  armazenamento  de  alimentos  requer  condições  apropriadas  para  minimizar  a  possibilidade  de 
contaminação e deterioração. São exemplos dessas condições: 

A) local seco e claro.
B) local úmido e claro.
C) local úmido e escuro. 
D) local úmido e bem ventilado.
E) local seco e com baixa temperatura.

45. Para coleta de amostras de sangue de coelhos, o método mais recomendado é:
A) secção da veia marginal da orelha.
B) punção do plexo retro-orbital.
C) secção da veia da cauda.
D) punção da veia safena.
E) punção cardíaca.

46. Sobre o manuseio e contenção de coelhos, assinale a alternativa correta.
A) Os coelhos devem ser manuseados firmemente pela pele solta do dorso.
B) Os coelhos devem ser manuseados colocando-se as mãos do manipulador por baixo de suas axilas dianteiras.
C) Os coelhos devem ser sempre manuseados com gaiolas de contenção para evitar danos à coluna vertebral.
D) Os coelhos devem ser manuseados firmemente pela pele solta na região dos ombros e pescoço com uma 

das mãos e, com a outra, apoiar os membros traseiros contra o tórax do manipulador.
E) Os coelhos devem ser firmemente  suspensos pelas orelhas para evitar  que saltem abruptamente, 

causando danos à coluna vertebral.
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47.  Localizar e substituir palavras em um texto utilizando o Microsoft Word é um recurso que serve tanto 
para adequar palavras ao conteúdo quanto para evitar a repetição excessiva de um verbete. Assinale a 
alternativa que mostra a sequência correta dos passos a serem seguidos: 
A) Acessar o menu Editar e escolher a opção Ir para e, em seguida, a opção página. 
B) Acessar o menu Ferramentas e escolher a opção Ortografia e Gramática.
C) Acessar o menu Editar e escolher a opção Localizar, ou usar o atalho Ctrl + L.
D) Acessar o menu Exibir e escolher a opção Barra de ferramentas.
E) Acessar o menu Ferramentas e escolher a opção Pesquisar.

48. Assinale a alternativa que identifica corretamente os comandos de atalho no Microsoft Word: 
A) Esc – exibe o menu de atalho.
B) Alt + Tab – ir para a janela anterior.
C) Ctrl + I – formata as letras em itálico.
D) Ctrl + N – formata as letras do modo normal.
E) Ctrl + P – formata as letras em fonte papyrus. 

49. A pasta de trabalho é o conjunto de planilhas em que se está trabalhando no Excel. Salvar o trabalho de 
tempos em tempos é muito importante para garantir que as informações não sejam perdidas. Sobre a 
maneira de salvar a pasta, assinale a alternativa correta. 
A) A partir do primeiro salvamento, clique apenas na opção que usou quando da primeira vez.
B) Na caixa chamada Salvar em localize o disco e a pasta de destino e clique em Configurar página.
C) Se for a primeira vez que a pasta for salva, utilizar o menu Arquivo > Salvar ou Arquivo > Salvar como. 
D) A partir do primeiro salvamento, o único procedimento a ser usado é utilizar o menu  Arquivo > 

Salvar como.
E) Se for a primeira vez que a pasta for salva, o único procedimento a ser usado é utilizar o menu 

Arquivo > Salvar como. 

50. O procedimento completo no Microsoft Word 2003 para utilizar duas ou mais colunas no texto inteiro é:
A) Selecionar o texto todo utilizando o atalho Ctrl  + T > Acessar  Ferramentas e escolher a opção 

Colunas > selecionar quantidade de colunas desejadas.
B) Selecionar o texto todo utilizando o atalho Ctrl  + S > Acessar  Ferramentas e escolher a opção 

Colunas > selecionar quantidade de colunas desejadas.
C) Selecionar o texto todo utilizando o atalho Ctrl + S > Acessar Formatar e escolher a opção Colunas 

> selecionar quantidade de colunas desejadas.
D) selecionar  o  texto  todo  com  o  mouse >  Acessar  Ferramentas e  escolher  a  opção  Tabelas > 

selecionar quantidade de colunas desejadas.
E) selecionar o texto todo com o mouse > Acessar Formatar e escolher a opção Colunas > selecionar 

quantidade de colunas desejadas. 
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