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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma questão discursiva. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após TRÊS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
 
QUESTÃO 01 
A vacina contra a raiva canina pode determinar o aparecimento de reações adversas. Apesar de raras, as 
reações adversas à vacina Fuenzalida & Palácios, em animais, podem ser, EXCETO 
A) Osteoartrite cervical; espondilite septicêmica; úlcera péptica perfurada; abdome agudo; epilepsia; 

convulsões. 
B) Hiperemia, dor, edema, calor local, reações urticariformes no ponto de administração. 
C) Febre, apatia ou inquietação, prurido, edemas de face, membros e/ou glote, pápulas, urticária, vômitos, 

diarreia. 
D) Comprometimento neurológico, parestesias ou paralisias, com casos de recuperação total ou parcial, na 

dependência da sensibilidade individual. 
 

QUESTÃO 02 
Em relação à estrutura epidemiológica das doenças infecciosas, todas as afirmativas estão corretas, 
EXCETO 
A) O habitat natural no qual um agente infeccioso vive, cresce ou se multiplica é denominado reservatório 

e pode ser uma fonte de infecção. 
B) Qualquer organismo vivo, simples ou complexo, incluindo o homem, capaz de ser infectado por um 

agente específico, é denominado de hospedeiro. 
C) Qualquer pessoa, animal, objeto ou substância a partir dos quais o agente é transmitido para o 

hospedeiro é denominado fonte de infecção e reservatório de doença infecciosa. 
D) Os objetos de uso pessoal do caso clínico ou portador, que podem estar contaminados e transmitir 

agentes infecciosos e cujo controle é feito por meio da desinfecção, são denominados fômites. 
 

QUESTÃO 03 
Sobre os reservatórios da leptospirose, é CORRETO afirmar: 
A) Os seres humanos são apenas hospedeiros acidentais e terminais, dentro da cadeia de transmissão. 
B) Os vírus têm tropismo por determinada espécie de roedor; os responsáveis por quadros de febre e 

hemorragia estão associados às espécies B. lasiurus. 
C) Os animais sinantrópicos, domésticos e selvagens são os reservatórios essenciais para a persistência dos 

focos da infecção. 
D) O principal reservatório é constituído por roedores domésticos, esses, ao se infectarem, não 

desenvolvem a doença e se tornam portadores. 
 

QUESTÃO 04 
A classificação da leihsmaniose visceral canina, segundo os sinais clínicos apresentados, pode ser feita 
observando-se os seguintes critérios, EXCETO 
A) Cães assintomáticos: animais que não apresentam sinais clínicos sugestivos da infecção por Leishmania. 
B) Cão descartado: todo animal suspeito submetido a teste de imunofluorescência direta e prova biológica 

negativos ou que, durante a investigação, teve o diagnóstico confirmado laboratorialmente para outra 
etiologia. 

C) Cães oligossintomáticos: aqueles em que há presença de adenopatia linfoide, pequena perda de peso e 
pelo opaco. 

D) Cães sintomáticos: aqueles que apresentam todos ou alguns sinais mais comuns da doença, como 
alterações cutâneas, emagrecimento, ceratoconjuntivite e paresia dos membros posteriores. 

 

QUESTÃO 05 
Na epidemiologia, é CORRETO definir Incidência como 
A) as doenças consideradas exóticas, em uma determinada área geográfica. 
B) as doenças que definem uma epidemia em uma cidade. 
C) as doenças emergentes em um continente. 
D) os casos novos de uma doença, diagnosticados em uma população em determinado período de tempo. 
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QUESTÃO 06 
A vigilância epidemiológica é uma atividade permanente e sistemática, indispensável aos programas 
sanitários. A obtenção contínua de informações pela vigilância acerca dos componentes envolvidos com a 
ocorrência de doenças visa ao oferecimento de elementos de apoio aos seus programas de prevenção, 
controle e erradicação. Essas informações devem apresentar sempre vinculações de caráter geográfico e 
temporal, entre as quais o coeficiente de morbidade, que expressa 
A) a frequência de uma doença em uma população de uma região, em determinado período de tempo. 
B) o número ou proporção de óbitos em uma população de uma região, em determinado período de tempo. 
C) o risco de morte de um indivíduo de uma dada população, em uma região definida, durante determinado 

período de tempo. 
D) a frequência relativa de todos os casos existentes em uma população, novos e antigos, sendo mais 

utilizado no estudo das doenças de natureza crônica. 
 

QUESTÃO 07 
A Febre Aftosa afeta animais biungulados e causa erosões e ulcerações na cavidade oral, espaços 
interdigitais e tetas. A morte súbita em um bovino jovem com essa enfermidade ocorre por 
A) encefalite. 
B) miosite. 
C) miocardite. 
D) hepatite. 
 

QUESTÃO 08 
Em uma propriedade rural, o médico veterinário, ao examinar alguns bovinos, observou os seguintes 
sintomas: paralisia progressiva, andar cambaleante, dificuldade de locomoção e sustentação do peso da 
cabeça (inclusive tendo presenciado um animal deitado com o pescoço apoiado sobre o costado), respiração 
superficial (abdominal) e recusa a comer ou beber. Não foram observadas alterações digestivas nem 
urinárias. Ao realizar a necropsia de um dos animais que veio a falecer com essa sintomatologia, somente 
encontrou-se um corpo estranho (fragmento ósseo) no rúmem. Baseando-se nesses dados, a suspeita clínica 
da enfermidade é 
A) botulismo. 
B) raiva paralítica. 
C) listeriose. 
D) carbúnculo. 
 

QUESTÃO 09 
Durante o abate de bovinos, a rotina de inspeção para a pesquisa de cisticercose bovina consiste em incisar e 
observar os músculos masseteres e pterigoides e, ainda, os constantes da alternativa 
A) pulmão e fígado. 
B) língua e esôfago. 
C) coração e pulmão. 
D) língua e coração. 
 

QUESTÃO 10 
O controle de absorção de água pela carcaça de aves, durante o abate, é tarefa da equipe de Inspeção 
Sanitária. Essa absorção acontece na fase operacional de 
A) escaldagem. 
B) pré-resfriamento por imersão. 
C) lavagem final da carcaça. 
D) gotejamento. 
 

QUESTÃO 11 
Na higienização de estabelecimentos de abate de animais para consumo humano, utilizam-se detergentes. O 
detergente classificado como alcalino remove 
A) resíduos inorgânicos. 
B) incrustações de água dura. 
C) resíduos orgânicos. 
D) depósitos calcários ocasionados por álcalis. 
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QUESTÃO 12 
Uma das análises de rotina numa indústria de laticínios é a pesquisa das enzimas fosfatase e peroxidase, 
após a pasteurização do leite. Com relação ao resultado dessa pesquisa, indique a alternativa 
INCORRETA. 
A) Leite com fosfatase positiva não pode ser liberado para o consumo. 
B) O leite que apresenta peroxidase e fosfatase negativas pode ser liberado para consumo. 
C) Peroxidase positiva e fosfatase negativa indicam a eficiência do processo de pasteurização. 
D) Presença de fosfatase após a pasteurização é indicativo de leite cru. 
 

QUESTÃO 13 
Os antibióticos são os inibidores químicos mais frequentes nos leites que recebidos pelas indústrias de 
laticínios, no Brasil, devido ao fato de 
A) serem de venda livre e amplo uso terapêutico no tratamento de mastites. 
B) aumentarem o tempo de conservação do leite. 
C) não afetarem a produção de leites fermentados. 
D) estimularem o crescimento das bactérias láticas. 
 

QUESTÃO 14 
As colorações amarelo, vermelho-tijolo e violeta, obtidas na prova do alizarol, podem indicar, 
respectivamente, a ocorrência de leite 
A) normal, alcalino e ácido. 
B) normal, ácido e alcalino. 
C) alcalino, normal e ácido. 
D) ácido, normal e alcalino. 
 

QUESTÃO 15 
Leite homogeneizado, tratado em calor (130 a 150ºC / 2 a 4 seg) por processo de fluxo contínuo e, logo 
após, resfriado a 32º C, envasado em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, caracteriza o leite 
A) LTLT. 
B) HTHT. 
C) UAT. 
D) THU. 
 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 16 a 19, leia o texto a seguir, de Lya Luft, publicado na Veja 

de 5-5-2010. 
 
A GENTILEZA DO ESPÍRITO 
“A chegada da velhice não precisa enferrujar a alma. Sendo inevitável, ela devia ser aguardada e recebida 
como uma amiga há muito anunciada. E ela vem aos poucos, vem mansa. Não precisamos pedir desculpas 
quando ela chega, inventando para os outros que temos menos idade do que temos. (...) O espírito é mais 
importante do que rugas, manchas, andar lento e corpo encolhido: não o espírito jovem, mas um espírito 
próprio de cada idade, aberto e gentil.” 
 
QUESTÃO 16 
A autora desse texto defende que 
A) o espírito deve estar em consonância com cada idade específica dos seres humanos. 
B) a velhice do corpo não deve deixar que o ser humano perca a juventude do espírito. 
C) é inevitável a alma sentir-se abalada com a chegada da velhice. 
D) as conquistas espirituais se “encolhem” à medida que o corpo se curva. 
 
 
 



 5

QUESTÃO 17 
É possível deduzir das ideias do texto que diminuir nossa idade para os outros denota que 
A) temos medo da morte. 
B) espiritualmente nos sentimos jovens. 
C) nos sentimos culpados por envelhecer. 
D) é próprio do envelhecer querer demonstrar para os outros menos idade do que temos. 
 

QUESTÃO 18 
Um dos recursos linguísticos de que a autora se utiliza para tratar o tema desse texto é a figuratividade. 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à figura de retórica utilizada por ela. 
A) “... mas um espírito próprio de cada idade, aberto e gentil.” (hipérbole) 
B) “A chegada da velhice não precisa enferrujar a alma.” (eufemismo) 
C) “E ela vem aos poucos, vem mansa.” (comparação) 
D) “... ela devia ser aguardada e recebida como uma amiga (...) Não precisamos pedir desculpas quando ela 

chega...” (prosopopéia) 
 

QUESTÃO 19 
Observe este enunciado do texto: “Sendo inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como uma amiga...” 
Entre as reestruturações desse enunciado, qual preservou seu sentido? 
A) Por ser inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga. 
B) Quando inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga. 
C) De modo que seja inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga. 
D) Ainda que seja inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga. 
 

INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 20 a 22, leia o seguinte texto de uma entrevista com o ator 
Michael Fox, a respeito de sua luta contra o Mal de Parkinson. 

 
“É sempre complicado encarar a própria mortalidade, mas, uma vez que você consegue lidar com ela, 
aprende lições profundas. Querer fazer algo simples e não conseguir representa uma grande perda. Mas 
aprendi que, com paciência, o vazio dessas perdas acaba por ser preenchido. Em cada decepção há uma 
oportunidade. Basta saber reconhecer quando essa oportunidade aparece. A recompensa é sempre maior do 
que a perda.” 
 
QUESTÃO 20 
O discurso desse texto é otimista porque seu autor 
A) conclui que, contra a nossa condição de mortais, não é possível lutar. 
B) aceita as suas próprias limitações por não conseguir suportar lutar contra elas. 
C) consegue enxergar que, mesmo das situações negativas extremas, é possível extrair aprendizados. 
D) é um indivíduo passivo diante das adversidades. 
 

QUESTÃO 21 
Observe este enunciado do texto: 
“Querer fazer algo simples e não conseguir representa uma grande perda.” 
A conjunção destacada no período possui um valor 
A) opositivo. 
B) aditivo. 
C) concessivo. 
D) comparativo. 
 

QUESTÃO 22 
Como esse texto expressa vivências e opiniões de seu autor, seu efeito de sentido é de  
A) ironia. 
B) objetividade. 
C) humor. 
D) subjetividade. 
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QUESTÃO 23 
Qual, entre as falas abaixo, de Michael Fox, contidas em outro trecho da referida entrevista, possui pontos 
de concordância com a fala de Lya Luft, no 1º texto desta prova? 
A) “É duro suportar as limitações físicas.” 
B) “Enquanto minha condição física se deteriora, minha condição espiritual melhora. Estou muito mais 

tolerante, tenho mais compaixão do que quando era jovem.” 
C) “É muito difícil planejar o que poderei fazer amanhã ou depois de amanhã. Tenho de lidar com o 

imprevisível.” 
D) “Podemos nos concentrar em nossas perdas pessoais e passar a existência lamentando-as.” 
 

QUESTÃO 24 
Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está INCORRETO. 
A) Justo eu que, por causa do Parkinson, não consigo parar de me mexer um minuto. 
B) Quando estive no México, um guia me mostrou uma árvore da qual escorria um líquido vermelho. 
C) Lamentos tristes de crianças, cortavam o silêncio da noite. 
D) Se você não aceita ou não quer lidar com o problema, ele só piora. 

 

QUESTÃO 25 
A regência do verbo está INCORRETA na alternativa 
A) Ele anseia por chegar o inverno. 
B) Repugna ao homem a atitude intolerante. 
C) Ele aspira um alto posto no Estado. 
D) A escritora aludiu à condição da velhice. 
 
 

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Questões numeradas de 26 a 30 

 

 
QUESTÃO 26 
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão 
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, EXCETO 
A) assiduidade, pontualidade e disciplina. 
B) aptidão funcional e o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 
C) capacidade de iniciativa e produtividade. 
D) responsabilidade e respeito e compromisso com a instituição. 

 

QUESTÃO 27 
A reversão é o ato pelo qual o aposentado por invalidez reingressa no serviço público após verificação, por 
junta médica oficial, de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Com base nessa 
afirmativa e nas determinações da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Montes Claros, marque a alternativa INCORRETA. 
A) Será cassada a aposentadoria do servidor que, após a reversão, não entrar em exercício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da publicação do respectivo ato. 
B) A reversão far-se-á no mesmo cargo efetivo ou no cargo resultante de sua transformação e, se o mesmo 

encontrar-se provido, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. 
C) O servidor que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram a sua aposentadoria por 

invalidez terá direito à contagem do tempo relativo ao período de afastamento para os fins, salvo para 
promoção. 

D) O aposentado não poderá reverter à atividade, se contar com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 
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QUESTÃO 28 
Nos termos da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, o servidor terá direito ao benefício da aposentadoria nas seguintes condições, EXCETO 
A) Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo serviço público no 

cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 
B) Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
C) Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, se decorrente de acidente de trabalho. 
D) O servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos 

proporcionais ao tempo de serviço. 
 

QUESTÃO 29 
De acordo com o que determina a Lei 3.175/2003,  que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Montes Claros, em relação às indenizações pagas ao servidor, analise as afirmativas abaixo, 
marcando V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) As diárias e o transporte são formas de indenizações pagas ao servidor. 
(   ) O servidor que, a serviço, afastar-se do Município, em caráter eventual ou definitivo, para outro ponto 

do território nacional, fará jus a diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção 
urbana. 

(   ) A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não 
exigir pernoite fora do município. 

(   ) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município fará jus às passagens necessárias para o seu 
deslocamento. 

(   ) O servidor que receber diária e não se afastar do Município, por qualquer motivo, ficará obrigado a 
restituí-la integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 

A sequência CORRETA é 
A) V, F, V, V, F. 
B) F, V, V, F, F. 
C) V, F, V, V, V. 
D) F, V, F, F, F. 
 

QUESTÃO 30 
Com base no direito de férias previsto na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público 
do Município de Montes Claros, marque a afirmativa INCORRETA. 
A) É possível acumular os proventos de uma aposentadoria com a remuneração de um cargo eletivo ou de 

cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
B) O servidor que acumular licitamente 2 (dois) cargos, empregos ou funções, quando investido em cargo 

de provimento em comissão, ficará afastado de ambos, podendo optar pela remuneração destes ou a do 
comissionamento. 

C) A proibição de acumular cargos no serviço público estende-se a cargos, empregos e funções em 
autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e privada e sociedades controladas 
diretamente ou indiretamente pelo Município. 

D) O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto se já for ocupante de um deles, 
situação em que poderá ser designado para exercer, interinamente, outro cargo em comissão, sem 
prejuízo de suas atribuições, devendo optar pela remuneração de um dos cargos, durante o período de 
interinidade. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Leia esta declaração do ator Michael Fox: “Assim é a vida. Para tudo que queima, há algo que cura.” 
Escreva um texto dissertativo de 10 linhas, comentando essa afirmação do ator. 
 
 

NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO 
 

 
O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA 

 
 
 
 

RASCUNHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


