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Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:

1. Verifique se este Caderno de Provas está completo, se é para o cargo que você está concorrendo 
e se não possui alguma falha de impressão.

2. Preencha neste Caderno de Provas, de forma legível e à caneta, seu nome completo e o número 
de sua inscrição.

3. Assine este Caderno de Provas, a Lista de Presença e a Folha de Respostas à caneta.
4. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas.
5. Não será permitida durante as provas qualquer espécie de comentário, consultas ou a utilização 

de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, etc.
6. Deixe sobre a mesa apenas cédula de identidade,  caneta esferográfica azul ou preta,  lápis e 

borracha.
7. Ao terminar a prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno de Provas para Folha de 

Respostas, à caneta (azul ou preta).
8. Será anulada a questão que contiver rasuras, entrelinhas, mais de 1 (uma) resposta assinalada, 

nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta.
9. A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas.
10. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Aplicador de Provas a Folha de Respostas e este  

Caderno de Provas, devidamente preenchidos e assinados.
11. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Aplicador de Provas.
12. Ao encerrar a prova, a Folha de Rascunho do gabarito que está no final deste caderno de provas 

poderá ser destacada pelo candidato.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir, no qual se baseiam as questões de 01 a 06.

Texto 1   

USE SEU CÉREBRO INTEIRO
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Jill Bolte Taylor era uma cientista – uma neurocientista respeitada, chefe de laboratório. 
Uma mulher racional,  responsável, ocupada, cheia de responsabilidades, autora de artigos 
com nomes indecifráveis, tipo “Colocalização de decarboxilase de glutamato, hidroxilase de 
tirasina e imunorreatividade de serotonina no córtex pré-frontal médio de ratos”.

Aí, numa certa manhã de 1996, quando tinha 37 anos, ela teve um derrame cerebral que 
paralisou o lado esquerdo do seu cérebro e mudou sua vida para sempre. Hoje ela é uma 
celebridade.  Tem  milhões  de  fãs  –  os  adolescentes  a  adoram.  Toca  violão,  faz  vitrais 
coloridos, prega a paz e leva uma vida de artista. Não pesquisa mais com ratos (porque acha 
que é  crueldade),  conversa sobre  viver  em harmonia  com o Universo  e  está  seriamente 
empenhada em “mudar o mundo”. (...)

Em 2008, 250.000 pessoas já haviam assistido a uma palestra de 19 minutos feita por Jill 
logo depois de ter ido ao ar no site do TED. Seis semanas depois, a revista Time escolheu Jill 
como uma das 100 pessoas mais influentes da Terra. Em seguida, a apresentadora de TV 
Oprah Winfrey, talvez a maior celebridade televisiva americana, convidou Jill para uma longa 
entrevista no seu programa. Seu livro virou um mega best seller, traduzido em dezenas de 
línguas (no Brasil ele se chama “A cientista que curou seu próprio cérebro”). Hoje ela vive 
dando  palestras,  pedindo  doações  para  pesquisas  neurológicas,  inspirando  pacientes  de 
derrames e viajando o mundo.

Perguntei para ela se o derrame a transformou numa hippie. Ela negou enfaticamente. 
“Hippies tomavam drogas. Eu não defendo drogas. O que eu defendo é que encontremos um 
equilíbrio entre o lado direito e o esquerdo dos nossos cérebros.”

O lado direito do cérebro é o lado criativo – o lado do aqui e agora, da experiência, o que 
nos faz sentirmos parte do Universo, o que cria a sensação de que há um fluxo de energia no 
mundo e que fazemos parte dele. O lado esquerdo é o racional,  o analítico – aquele que 
passa o tempo todo focado no passado e no futuro e que nos dá um senso de individualidade, 
de que somos seres separados do resto do Universo. O derrame paralisou o lado esquerdo 
do cérebro de Jill  – justo o seu lado dominante, já que ela era uma pessoa imensamente 
racional. Sua recuperação foi longa e trabalhosa – ela teve até que reaprender a ler. Mas, ao 
longo do processo, ela teve várias revelações sobre como o cérebro funciona de verdade.

Por  exemplo,  ela  percebeu  que  a  civilização  ocidental,  supostamente  em  nome  da 
“racionalidade”, está subjugando o lado direito do cérebro. Achamos “ingênua” qualquer ideia 
vinda dele. E não tem nada de racional nisso. É na verdade uma burrice: jogamos fora 50% 
da nossa capacidade cerebral.

Ela me disse:  “há muitas divisões no mundo: homens e mulheres,  esquerda e direita, 
brancos e negros. E, enquanto isso, estamos matando o planeta. Precisamos ir além dessas 
divisões e trabalhar juntos para fazer com que a vida seja melhor.” Parece papo de hippie. 
Mas é uma neurocientista falando.

BURGIERMAN,  Denis  Russo.  Use  seu  cérebro  inteiro.  Disponível  em  http://veja.abril.com.br/blog/denis-russo/ 
Acesso em 18 maio de 2010. (texto modificado)

                                          

QUESTÃO 01
A leitura do texto permite afirmar, EXCETO:

A) Uma das ideias defendidas pela neurocientista é a de que o trabalho em conjunto, em detrimento da 
individualidade e da indiferença, promove melhorias para a vida do ser humano.

B) A experiência vivida por Jill Bolte Taylor provocou uma impassível transformação em sua vida.
C) Ao longo do processo de recuperação - o qual foi longo e trabalhoso – Jill, além de reaprender o 

que foi privado pelas limitações que sofreu, também teve a oportunidade de se instruir.
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D) Tocar violão,  fazer vitrais  coloridos, pregar a paz e levar uma vida de artista são atitudes bem 
diferentes das que faziam parte da vida que Jill levava anteriormente. Ela era uma mulher racional, 
responsável,  ocupada,  cheia  de  responsabilidades,  autora  de  artigos  com  nomes  indecifráveis, 
dentre outras características.

QUESTÃO 02
São recursos de construção do Texto 1:

A) A utilização de uma linguagem exclusivamente denotativa, dado o caráter informativo do texto.
B) A opção pelo uso primordial do padrão culto da linguagem e pela ausência de marcas da oralidade. 
C) O apagamento das marcas de 1ª pessoa, para ressaltar a importância do assunto de que se fala e  

primar pela objetividade.
D) O uso de elementos descritivos e narrativos, dentre outros, além de uma linguagem fluente e, em 

alguns momentos, informal.

QUESTÃO 03
Nos  processos  de  coesão  textual,  há  vocábulos  que  substituem  palavras,  expressões  ou  ideias 
anteriormente expostas. Assinale a alternativa que NÃO contenha o termo recuperado, entre parênteses, 
pelo vocábulo grifado:

A) “Hoje ela é uma celebridade.” (linhas 6 e 7). (Jill Bolte Taylor).
B) “Achamos ‘ingênua’ qualquer ideia vinda dele.” (linhas 31 e 32) (Do lado esquerdo do cérebro).
C) “No Brasil ele se chama ‘A cientista que curou seu próprio cérebro.’” (linha 16). (Livro).
D) “(...)  convidou  Jill  para  uma  longa  entrevista  no  seu programa.”  (linhas  14  e  15).  (Da 

apresentadora Oprah Winfrey).

QUESTÃO 04
As aspas utilizadas no Texto 1 NÃO se prestam a:

A) Indicar títulos e acentuar o valor significativo de uma palavra ou expressão.
B) Realçar ironicamente o sentido de uma palavra ou expressão.
C) Indicar a significação de uma expressão de língua estrangeira.
D) Reproduzir citação, em discurso direto, para distingui-la do resto do contexto.

QUESTÃO 05
Analise as proposições que se seguem sobre as estratégias argumentativas utilizadas pelo autor:

I- Ao mencionar o título  “Colocalização de decarboxilase de glutamato, hidroxilase de tirasina e  
imunorreatividade de serotonina no córtex pré-frontal médio de ratos” (linhas  3 e 4),  o autor, 
através dessa exemplificação, reforçou os argumentos e ideias defendidas anteriormente.

II- A utilização do verbo do título no modo imperativo demonstra que há o intuito, por parte do autor, 
de exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada.

III- Ao afirmar que “parece papo de hippie, mas é uma neurocientista falando” (linhas 36 e 37), o autor 
do texto faz referência às atitudes de Jill em prol de seu empenho em “mudar o mundo”.

IV-Para comprovar que Jill tornou-se uma celebridade, o autor desenvolveu um raciocínio falacioso, 
uma vez que os argumentos apresentados não são pertinentes para a conclusão de que alguém tenha 
atingido alguma notoriedade.

Assinale a alternativa cuja sequência está CORRETA.

A) Estão corretas apenas as proposições I, II e III. 
B) Estão corretas apenas as proposições II e IV. 
C) Estão corretas apenas as proposições I e IV. 
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D) Todas estão corretas.
QUESTÃO 06
No que se refere ao trecho “Há muitas divisões no mundo: homens e mulheres, esquerda e direita,  
brancos e negros.” (linhas 34 e 35), está INCORRETA a seguinte análise:

A) O verbo “haver”,  na acepção  em que foi  empregado,  conjuga-se  tão-somente  na 3ª  pessoa do 
singular.

B) Os pares de palavras utilizados no trecho em questão acentuam uma oposição e consistem em uma 
figura de linguagem denominada antítese.   

C) As vírgulas foram usadas para separar elementos que exercem funções sintáticas diversas, com a 
finalidade de realçá-los.

D) Os dois pontos foram empregados de modo a anunciar uma enumeração explicativa.

INSTRUÇÃO: O texto a seguir serve de base para responder às questões 07 e 08.

Texto 2

Fonte: http://chadecerebro.files.wordpress.com/2009/08/calvin_hobbes.jpg. Acesso em: 5 de maio de 2010.

QUESTÃO 07
Considere as informações acerca do texto em questão.

I- Trata-se  de  uma  charge;  ler  uma  charge  exige  análise  do  texto  verbal  e  do  texto  não-verbal, 
associação entre ambos e conhecimento de mundo (elementos extralinguísticos).

II- O que provocou a reflexão e fala do personagem Calvin foi o fato de ter se deparado com uma cena 
de degradação do meio ambiente.

III- O texto pertence a um gênero que frequentemente explora caricaturas do cenário político.
IV-A expressão fisionômica dos personagens demonstra condescendência de ambos diante das atitudes 

que provocaram a cena com a qual se depararam.

Assinale a alternativa que contempla apenas informações CORRETAS:

A) I, II e III.
B) I, III e IV.
C) I e IV.
D) Todas estão corretas.
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QUESTÃO 08
É possível  estabelecer  uma relação de equivalência  entre  o que está  expresso no Texto 2 e  o que 
defende o Texto 1. Marque a alternativa que NÃO comprova essa relação:

A) Ambos demonstram uma preocupação direta ou indireta com a vida do planeta e buscam despertar 
no leitor a consciência de que é preciso “mudar o mundo”.

B) Os dois textos veiculam a ideia de que o ser humano, de um modo geral, precisa utilizar melhor sua 
capacidade cerebral.

C) Há a defesa, nos dois textos, de que as formas de vida inteligente fora da terra comprovam que 
somos seres separados do resto do Universo.

D) Os Textos 1 e 2, explícita ou implicitamente, chamam à atenção para a importância de se preservar 
o meio ambiente e viver em harmonia com o Universo.

INSTRUÇÃO: O Texto 3, publicado em 17 de outubro de 2004,  serve de base para responder às 
questões 09 e 10.

Texto 3

Cérebro vive conflito constante entre razão e emoção, diz estudo.

      O cérebro humano enfrenta um conflito permanente entre seu centro de emoção, que procura a  
satisfação  imediata,  e  a  zona  da  razão,  que  privilegia  os  objetivos  em longo prazo,  revela  uma 
pesquisa publicada nesta sexta-feira pela revista americana "Science".

Os pesquisadores de quatro universidades, entre elas Harvard e Carnegie Mellon, descobriram 
que duas áreas do cérebro disputam permanentemente o controle do comportamento de uma pessoa 
avaliando as decisões entre a satisfação imediata e os objetivos em longo prazo.

O  estudo  faz  parte  da  "neuroeconomia",  uma  disciplina  emergente  que  analisa  os  processos 
mentais e neurológicos ligados às decisões micro-econômicas do consumidor.

"Esta  pesquisa,  como as precedentes,  mostra  que raramente agimos apenas por um impulso", 
destacou Jonathan Cohen, professor da Universidade de Pittsburgh (Pensilvânia).

"Temos diferentes  sistemas neurológicos  que entram em ação para resolver  diversos tipos  de 
problemas e nosso comportamento é ditado pela competição ou cooperação entre eles".

Os cientistas examinaram particularmente as opções de consumo, onde as escolhas de curto prazo 
são menos racionais que as decisões em longo prazo.

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u12557.shtml. Acesso em 12 de maio de 2010.

QUESTÃO 09
Sobre alguns elementos formais do texto, está INCORRETA a seguinte análise:

A)“Os cientistas  examinaram particularmente as opções de consumo”. O verbo está no plural para 
concordar em número em pessoa com o núcleo do sujeito “cientistas”.

B) "Esta pesquisa, como as precedentes, mostra que raramente agimos apenas por um impulso". O 
vocábulo destacado é uma conjunção que estabelece uma comparação entre elementos.

C) “...  nosso comportamento é ditado pela competição ou cooperação entre eles”. A palavra em 
destaque é um pronome pessoal que retoma, no texto, o referente “diversos tipos de problemas”.

D) “...revela  uma pesquisa publicada nesta  sexta-feira pela revista  americana ‘Science’’’.  Os 
vocábulos destacados foram formados pelos seguintes processos, respectivamente: composição por 
justaposição e derivação sufixal.

IFNMG - Concurso Público – Edital Nº. 20/2010. 4



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº. 020/2010

QUESTÃO 10
Com base no que se sabe a respeito de Variação Linguística,  de Níveis de Fala e Norma Culta,  é 
CORRETO afirmar a respeito da linguagem utilizada no Texto 3:

A) O texto possui linguagem culta,  sem desvios gramaticais,  totalmente adequada ao público e ao 
suporte  em  que  foi  veiculado,  mas  de  difícil  entendimento  por  apresentar  vocabulário 
excessivamente rebuscado, como “neuroeconomia” e “Pittsburgh”. Por isso, pode-se inferir que os 
leitores desse texto devam possuir alto nível de conhecimento.

B) Trata-se de uma linguagem adequada ao público, totalmente compreensível. Quanto à norma culta, 
apesar de não comprometer o sentido global do texto, houve um desvio gramatical em “(...) onde as 
escolhas  de  curto  prazo (...)  ”,  visto  que  o  pronome  relativo  ONDE  deve  ser  utilizado  com 
referência a lugar, mas no texto retoma o antecedente OPÇÕES DE CONSUMO, equivocadamente.

C) É totalmente inadequada, pois o texto, como não se espera de um texto jornalístico, apresenta-se 
num estilo inteiramente informal, o que pressupõe certo grau de intimidade com o interlocutor. No 
que se refere à norma culta, há inúmeras transgressões de natureza sintática.

D) O fato de o emissor utilizar  mecanismos de persuasão evidencia que o texto é uma divulgação 
científica, parcial por excelência. Além disso, houve predomínio do uso da norma culta padrão em 
detrimento do uso de variações linguísticas. 

PROVA DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Em relação à Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA:

A) É, em regra, objetiva a responsabilidade jurídica dos entes públicos em relação a danos causados 
contra terceiros, observadas outras questões legais.

B) Em  regra,  é  vedado  o  acúmulo  de  cargos  e  empregos  públicos,  salvo  as  exceções 
constitucionalmente previstas.

C) A criação de autarquia, havendo o intesse público, se dá por meio de decreto, de competência do 
ente federativo ao qual ficará vinculada a referida intituição de direito público.

D) Ao servidor público é garantido o direito de greve, a ser exercido em conformidade à lei específica 
nesse sentido.

QUESTÃO 12
Analise as assertivas que se seguem.

I- O  exercício  de  qualquer  ofício  ou  profissão  é  livre,  observadas  as  exigências  legais 
estabelecidas em lei, quando for o caso.
II- O Judiciário deverá apreciar as lesões a direitos dos cidadãos, devendo-se observar, todavia, a 
necessidade de anterior manifestação administrativa, quando for o caso.
III- Havendo  interesse  social,  desde  que  devidamente  comprovado,  é  possível  restringir  a 
publicidade de certos atos processuais.
IV-É  livre  o  direito  de  associar-se,  podendo  ser,  todavia,  compulsória  a  associação  quando 
expressamente prevista em lei específica, como no caso das entidades de representação profissional.
V- A casa  é  asilo  inviolável,  permitindo-se,  contudo,  a  busca  e  apreensão de  coisas  mediante 
autorização da autoridade policial, em certos casos.

Estão INCORRETAS as assertivas:

A) I, III e IV apenas.
B) II, III e V apenas.  
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C) II, IV e V apenas.
D) I, IV e V apenas.

QUESTÃO 13
São considerados princípios constitucionais implícitos:

A) Proporcionalidade e Legalidade.
B) Impessoalidade e Publicidade.
C) Razoabilidade e Eficiência.
D) Razoabilidade e Proporcionalidade.

QUESTÃO 14
Em relação aos direitos sociais do trabalho, é CORRETO afirmar:

A) É proibido o exercício de qualquer atividade laboral por menor de 16 anos, salvo, se maior de 14 
anos, na condição de aprendiz.

B) Créditos pertinentes às relações trabalhistas prescrevem em dois anos.
C) Menores de 18 e maiores de 16 anos podem exercer atividade insalubre, desde que constante em 

convenção de trabalho devidamente referendada pelo Ministério Público do Trabalho.
D) É garantida às trabalhadoras domésticas a licença-maternidade pelo prazo de 60 dias.

QUESTÃO 15
Assinalar a alternativa CORRETA:

A) É possível  o  acúmulo  lícito  de dois  cargos  públicos  de professor,  havendo compatibilidade  de 
horário.

B) Não há impedimento para estabelecimento dos vencimentos entre os três Poderes da Federação, 
podendo  cada  um deles  estabelecer  os  seus  respectivos  vencimentos,  desde  que  observadas  as 
prescrições legais.

C) Independe de ato legislativo a criação de empresa pública, desde que devidamente acompanhada 
pelo Ministério Público do respectivo ente federativo responsável por sua criação.

D) A proibição de acúmulo remunerado de cargos públicos não se aplica às empresas públicas, dada a 
sua natureza preponderante de direito privado.

QUESTÃO 16
Ocorrerá vacância em cargo público, EXCETO:

A) Pela aposentadoria do servidor ocupante do cargo.
B) Pela remoção do servidor ocupante do cargo, quando houver interesse público.
C) Pela necessidade de readaptação do servidor ocupante do cargo.
D) Pela exoneração do servidor ocupante do cargo.

QUESTÃO 17
NÃO é correto afirmar:

A) O servidor estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial devidamente transitada 
em julgado.

B) É de dois anos o período do estágio probatório de que trata a Constituição Federal de 1988.
C) Havendo interesse público, e desde que não exista correlato desvio de finalidade do ato, pode o 

servidor público, a pedido, ser removido da sede de exercício de suas funções.
D) O servidor poderá ser exonerado de ofício,  observados os demais requisitos legais,  quando não 

satisfizer as condições do estágio probatório.
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QUESTÃO 18
Em relação aos direitos e vantagens dos servidores públicos, NÃO é correto afirmar:

A) Diárias são consideradas uma espécie de indenização paga ao servidor em viagem no interesse da 
Administração.

B) O servidor,  desde que preenchidos  determinados  requisitos  legais,  poderá  fazer  jus  ao auxílio-
moradia.

C) Indenizações pagas a servidores públicos se incorporam aos respectivos vencimentos, desde que 
exista a regularidade no pagamento.

D) O servidor poderá sofrer descontos em seus vencimentos, desde que, por exemplo, decorrentes de 
imposição legal nesse sentido.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa CORRETA:

A) São privativas da Câmara dos Deputados as propostas de leis ordinárias.
B) Poderá o Poder Legislativo, havendo interesse público nesse sentido, propor projeto de lei que verse 

sobre remuneração de servidores públicos.
C) Medidas provisórias, pelo seu caráter excepcional, não fazem parte do processo legislativo.
D) Não é possível proposta de emenda à Constituição Federal cujo objeto seja a abolição da forma 

federativa constitucionalmente estabelecida.

QUESTÃO 20
Assinalar a alternativa INCORRETA:

A) O Tribunal de Contas da União auxilia o Congresso Nacional na fiscalização contábil e financeira 
de órgãos públicos ou privados que se utilizem de valores públicos originários da União.

B) Empresas públicas, pelo seu caráter excepcional, não se sujeitam ao controle fiscal e contábil do 
Congresso Nacional, desde que tenham suas contas referendadas pelo Ministério Público Federal.

C) É função do Tribunal de Contas da União apreciar, para fins de registro, a legalidade de atos de 
admissão de pessoal na Administração Direta.

D) Poderão ser Ministros do Tribunal de Contas da União, observados os demais requisitos legais, 
brasileiros natos ou naturalizados.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
De acordo com a Portaria nº. 368, de 04 de setembro 1997, que aprova o regulamento técnico sobre as 
condições  higiênico-sanitárias  e  de  boas  práticas  de  fabricação  para  estabelecimentos 
elaboradores/industrializadores de alimentos, assinale a afirmativa INCORRETA:

A) Todos  os  produtos  de  limpeza  e  desinfecção  deverão  ter  seu  uso  aprovado  previamente  pelo 
controle da empresa, identificados e guardados em local adequado, nas áreas de manipulação de 
alimentos.

B) Para  impedir  a  contaminação  dos  alimentos,  toda  a  área  de  manipulação  de  alimentos,  os 
equipamentos e utensílios deverão ser limpos com a frequência necessária e desinfetados sempre 
que as circunstâncias assim o exigirem.

C) Os praguicidas, solventes ou outras substâncias tóxicas que possam representar risco para a saúde 
deverão ser etiquetados adequadamente com rótulo no qual se informe sobre a toxidade e emprego. 
Esses produtos deverão ser armazenados em salas separadas ou armários, com chave, especialmente 
destinado  à  finalidade,  e  só  poderão  ser  distribuídos  e  manipulados  por  pessoal  autorizado  e 
devidamente treinado, ou por outras pessoas desde que sob supervisão de pessoal competente.

D) A água recirculada pode ser novamente utilizada desde que tratada e mantida em condições tais que 
seu uso não apresente risco para a saúde. O processo de tratamento deverá manter-se sob constante 
vigilância.  Excepcionalmente,  água  recirculada  que  não  recebeu  novo  tratamento  poderá  ser 
utilizada naquelas condições em que seu emprego não represente risco à saúde nem contamine a 
matéria-prima ou produto acabado.

QUESTÃO 22
Analise as afirmativas a seguir.

I- Entende-se por micotoxinas as substâncias que são produzidas por fungos, essenciais à manutenção 
do desenvolvimento  celular  desses seres e  prejudiciais  aos consumidores  de alimentos  por elas 
contaminados.

II- A proliferação de fungos produtores de micotoxinas  pode ser influenciada por fatores externos, 
como por exemplo, temperatura e umidade.

III- Embora sejam muito nocivas para os animais, as aflatoxinas devem estar presentes em elevadas 
concentrações nos alimentos, para produzirem seus efeitos tóxicos.

Assinale a opção CORRETA:

A) I e III são verdadeiras e II e falsa.
B) Somente II é verdadeira.
C) I e II são verdadeiras e III é falsa.
D) I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 23
Todas as seguintes amostras são adequadas para confirmar o diagnóstico de toxicose por privação de 
água em suínos, EXCETO:

A) Tecido cerebral fresco.
B) Tecido cerebral fixado em formalina.
C) Tecido hepático.
D) Humor aquoso.
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QUESTÃO 24
A Anemia Infecciosa Equina (AIE), conhecida mundialmente como Febre-do-pântano, é considerada 
uma das principais doenças que acometem equídeos. Sobre a AIE é CORRETO afirmar que:

A) Os  insetos  hematófagos  de  maior  tamanho,  particularmente  os  tabanídeos  (mutucas),  são 
considerados os vetores de maior importância.

B) A sua transmissão é apenas horizontal.
C) É uma afecção cosmopolita dos equinos, causada por um RNA vírus do gênero Vesiculovirus.
D) Na forma aguda observa-se ataque com intervalos variáveis de dias.

QUESTÃO 25
As serpentes brasileiras do gênero Bothrops apresentam em seu veneno as seguintes ações, EXCETO:

A) Proteolítica.
B) Coagulante.
C) Miotóxica.
D) Hemorrágica.

QUESTÃO 26
As plantas do gênero  Palicourea são caracterizadas pela sua ampla distribuição, boa palatabilidade, 
elevada toxicidade e efeito cumulativo. São condições de intoxicação pela Palicourea, EXCETO:

A) Quando os bovinos penetram nas matas e capoeiras onde existe a planta.
B) Quando a planta invade pastagens cercadas por não se cuidar do aceiro.
C) Quando os animais são colocados em pastagens recém-formadas, em áreas antes ocupadas por mata 

ou capoeira.
D) A intoxicação só ocorre após a ingestão de folhas verdes, já que após o processo de secagem a 

planta perde seus princípios tóxicos.

QUESTÃO 27
Com  relação  à  intoxicação  de  bovinos  por  plantas  do  gênero  Mascagnia,  assinale  a  alternativa 
INCORRETA:

A) Os sinais e sintomas clínicos iniciam-se entre 30 a 60 dias após a última ingestão, sendo que alguns 
animais podem ser encontrados mortos, mesmo sem terem apresentado sintomas.

B) As folhas perdem seu poder tóxico quando são secas ao sol.
C) As intoxicações  ocorrem principalmente  no período da seca,  sobretudo, nos meses  de agosto e 

setembro, quando a planta brota.
D) Por  se  tratar  de  um  cipó,  geralmente  os  animais  ingerem  as  folhas  dessa  planta 

indiscriminadamente, ao lado das outras em qualquer época do ano.

QUESTÃO 28
Os vegetais do gênero Pteridium aquilinum são caracterizados por apresentarem crescimento rasteiro, 
de rizoma suculento,  mais  ou menos longo,  folhas grandes,  face superior lisa  e verde-escura,  algo 
pilosa na face inferior e geralmente formam touceiras densas. Sua brotação ocorre de abril a maio. 
Com relação a essa planta, é CORRETO afirmar:

A) Vegeta em locais de menores altitudes, após a derrubada de matas.
B) Habita beiras de estradas, capoeiras, bordos de matas, capões e roças abandonadas.
C) Cresce preferencialmente em solos ácidos, ricos em fósforo.
D) O  controle  dessa  planta  é  feito  com  calagem,  adubação,  queimadas  controladas  e  rotação  de 

pastagens.
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QUESTÃO 29
A Instrução Normativa no. 33, de 24 de agosto de 2007, do MAPA, estabelece que:

A) A utilização da vacina não indutora da formação de anticorpos aglutinantes com a amostra RB51 é 
recomendada  para fêmeas  com idade  superior  a  oito  meses  e  que não foram vacinadas  com a 
amostra B19 entre três e oito meses de idade.

B) A utilização da vacina não indutora da formação de anticorpos aglutinantes com a amostra RB51 é 
obrigatória para fêmeas entre três e oito meses de idade.

C) A vacinação de bovinos machos deve ser realizada em qualquer idade com a amostra RB51.
D) A vacinação de fêmeas entre três e oito meses de idade deve ser realizada com a amostra B19 e de 

fêmeas gestantes com a vacina não indutora da formação de anticorpos aglutinantes com a amostra 
RB51.

QUESTÃO 30
A respeito da Peste Suína Clássica (PSC), é CORRETO afirmar que:

A) Dependendo do período em que ocorre a infecção pelo vírus da PSC, a porca pode apresentar 
retorno  ao  cio,  leitegadas  de  tamanho  reduzido,  mumificação  fetal,  natimortos,  deformações 
anatômicas (teratogenia) e alta incidência de abortos.

B) A forma aguda da PSC, causada por amostras de alta virulência, apresenta como característica o 
quadro reprodutivo.

C) As  alterações  anatomopatológicas  patognomônicas  de  PSC  são  variáveis  e  dependem  das 
características da amostra do vírus, da idade e do estado imunitário dos animais.

D) Animais  infectados  intrauterinamente  com  vírus  de  baixa  patogenicidade  da  PSC  podem  ser 
imunotolerantes  contra  o  vírus,  embora  sua  capacidade  de  responder  a  outros  estímulos 
imunogênicos permaneça inalterada.

QUESTÃO 31
O  Plano  de  Contingência  para  Doença  de  Aujeszky  (DA)  contribui  para  orientar  as  ações  e 
procedimentos para a imediata notificação e confirmação de suspeitas de ocorrência da doença e para a 
implementação das medidas de defesa sanitária animal necessárias ao seu controle e erradicação em 
todo o território nacional. De acordo com esse plano, é INCORRETO afirmar que: 

A) O vírus possui  uma ampla variedade de hospedeiros;  porém, os suínos e javalis  são os únicos 
hospedeiros  naturais  do  vírus  da  DA.  Animais  silvestres  podem  estar  infectados  e  servir  de 
reservatório.

B) Uma importante característica do agente é sua capacidade de permanecer em estado de latência 
(infecção subclínica) em gânglios sensoriais de sistema nervoso (trigêmio) e no tecido linfoide das 
tonsilas de suídeos.

C) Na metodologia de erradicação da DA por meio do despovoamento gradual de um estabelecimento 
de criação identificado como foco, o rebanho suídeo existente deverá sofrer abate sanitário dentro 
de um período máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do diagnóstico inicial.

D) Na metodologia de erradicação da DA por sorologia, o estabelecimento de criação será submetido a 
testes  sorológicos  periódicos,  capazes  de  diferenciar  se  os  títulos  humorais  são  decorrentes  da 
infecção  pelo  vírus  da  DA  ou  do  processo  de  vacinação  (no  caso  deste  ser  efetuado),  com 
eliminação gradual do plantel positivo.
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QUESTÃO 32
De acordo com o regulamento técnico do programa nacional de controle e erradicação da Brucelose e 
Tuberculose animal, é CORRETO afirmar que:

A) Fêmeas submetidas a teste de diagnóstico para tuberculose no intervalo de 15 dias antes do parto 
até 15 dias após o parto deverão ser retestadas entre 30 a 90 dias após o parto, obedecendo a um 
intervalo mínimo de 60 dias entre testes.

B) O teste  da  prega  caudal  (TPC)  pode ser  utilizado  como  teste  de  rotina  para  o  diagnóstico  da 
tuberculose, exclusivamente em estabelecimentos de criação especializados na pecuária de leite.

C) Animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para brucelose ou tuberculose serão marcados a 
ferro candente no lado esquerdo da cara com um “P” contido num círculo de oito centímetros de 
diâmetro.

D) Teste de rotina é o primeiro teste de diagnóstico para brucelose ou tuberculose, usualmente aplicado 
em grande número de animais com condição sanitária desconhecida para aquelas enfermidades, 
visando identificar animais com suspeita de infecção ou de obter diagnóstico conclusivo.

QUESTÃO 33
Analise as afirmativas a seguir, referentes ao plano nacional para Febre Aftosa. 

I- Suínos são mais sensíveis à infecção e apresentam sinais bem mais graves: as vesículas no focinho 
podem ser grandes e cheias de fluido sanguinolento; as lesões na boca geralmente são secas com 
epitélio necrosado; as lesões podais são graves e o casco pode se soltar completamente na altura da 
banda coronária. 

II- Em ovinos e caprinos,  a febre aftosa ocorre de forma mais benigna (com sintomatologia leve), 
mesmo os animais não sendo vacinados. Esses animais apresentam lesões na boca e vesículas na 
região da coroa dos cascos em menor quantidade, menores e mais difíceis de serem identificadas.

III- Nem sempre a febre aftosa evolui com toda a sintomatologia clássica descrita; as lesões podem 
aparecer com maior ou menor intensidade,  dependendo da cepa de vírus atuante, quantidade de 
vírus infectante e estado imunitário dos animais.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
B) Apenas a alternativa III está correta.
C) Nenhuma das alternativas está correta.
D) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 34
O  Plano  Nacional  de  Prevenção  da  Influenza  Aviária  e  de  Controle  e  Prevenção  da  Doença  de 
Newcastle, aprovado e publicado em 2006, determina que:

A) A CGAL (Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial) realizará controle de vacinas, por Unidade da 
Federação  (UF)  ,  no  que  se  refere  à  quantidade  produzida  ou  importada  por  laboratório  e  da 
quantidade utilizada.

B) A  VIGIAGRO  (Coordenação  do  Sistema  de  Vigilância  Agropecuária  Internacional)  atualizará 
permanentemente  os  requisitos  sanitários  exigidos  à  importação  e  à  exportação  de  aves  vivas, 
material genético, produtos e subprodutos avícolas, visando ao atendimento das normas previstas 
pelo Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de 
Newcastle.

C) O DFIP (Departamento  de  Fiscalização  de  Insumos  Pecuários)  garantirá  oferta  de  diagnóstico 
laboratorial,  demandado  pelo  DAS  (Departamento  de  Saúde  Animal),  para  atendimento  às 
atividades  de  monitoramento  epidemiológico  anual  dos  plantéis  avícolas  e  dos  processos  de 
vigilância ativa e passiva para Influenza Aviária e Doença de Newcastle.

D) O DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal) informará imediatamente ao 
DSA (Departamento de Saúde Animal) a identificação da ocorrência de mortalidade acima de 10% 
(dez por cento) em lotes de aves de corte, ocorrida num período inferior a 72 (setenta e duas) horas  

IFNMG - Concurso Público – Edital Nº. 20/2010. 11



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº. 020/2010

e descritas no boletim sanitário, previsto pela Portaria SDA nº 210, de 10 de novembro de 1998, 
Anexo IV.

QUESTÃO 35
O Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros tem como objetivo baixar a prevalência da 
doença na população de herbívoros domésticos. A estratégia de atuação do Programa é baseada na 
adoção  da  vacinação  dos  herbívoros  domésticos,  do  controle  de  transmissores  e  de  outros 
procedimentos de defesa sanitária animal que visam à proteção da saúde pública e ao desenvolvimento 
de fundamentos de ações futuras para o controle dessa enfermidade. 
A respeito desse programa, é CORRETO afirmar que:

A) Nas  áreas  de  ocorrência  de  raiva,  a  vacinação  será  adotada  sistematicamente,  em  bovídeos  e 
equídeos com idade igual ou superior a 6 (seis) meses, sob a supervisão do médico veterinário.

B) Na profilaxia da raiva dos herbívoros, será utilizada vacina inativada, na dosagem de 2 (dois) ml, 
administrada pelo proprietário, através da via subcutânea ou intramuscular.

C) Será considerada área de ocorrência de raiva aquela em que a doença tenha sido confirmada durante 
os 3 (três) anos precedentes.

D) Os exames dos materiais coletados serão processados por meio da técnica de imunofluorescência 
indireta e prova biológica (inoculação em camundongos ou células), ou outra técnica que venha a 
ser  recomendada  pela  Organização  Mundial  da  Saúde,  em  laboratório  oficial  ou  privado, 
credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

QUESTÃO 36
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa VERDADEIRA:

A) Como exemplo de uma espécie poliestral sazonal de dias longos podemos citar a ovelha.
B) A aplicação de um análogo da prostaglandina induz à ovulação.
C) O hormônio luteinizante (LH) é sintetizado no útero de vacas gestantes.
D) Os placentomas constituem a unidade materno-fetal nos ruminantes.

QUESTÃO 37
O estado nutricional e o desenvolvimento corporal da fêmea bovina influenciam o momento do início 
da puberdade. Um importante sinalizador endócrino de que o desenvolvimento corporal de uma fêmea 
está adequado para que a atividade reprodutiva seja iniciada é:

A) O hormônio luteinizante (LH) secretado pelo hipotálamo.
B) O hormônio luteinizante (LH) secretado pela neurohipófise.
C) A glicina, produzida pelo fígado.
D) A leptina, produzida pelos adipócitos.

QUESTÃO 38
Nos protocolos de sincronização do estro e ovulação em bovinos, o benzoato de estradiol pode ser 
empregado para:

A) Induzir a expressão do estro permitindo a imediata inseminação, mesmo que o animal se encontre 
em anestro.

B) Evitar  que o endométrio  desenvolva receptores  para ocitocina,  prevenindo assim a secreção de 
PGF2alfa.

C) Promover  atresia  folicular,  induzindo  nova  onda  folicular,  se  aplicado  na  presença  de  altas 
concentrações plasmáticas de progesterona.

D) Impedir que a vaca apresente estro nas primeiras 48 horas após a sua administração, possibilitando 
a realização da IATF.
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QUESTÃO 39
De acordo com a Instrução Normativa nº. 56/2007 do Ministério da Agricultura, os estabelecimentos 
avícolas devem estar localizados em área não sujeita a condições adversas que possam interferir na 
saúde e bem-estar das aves ou na qualidade do produto, devendo ser respeitadas as seguintes distâncias 
mínimas entre o estabelecimento avícola e outros locais de risco sanitário:

I- 2km (dois quilômetros) entre um estabelecimento avícola de reprodução e abatedouros de qualquer 
finalidade, fábrica de ração, outros estabelecimentos avícolas de reprodução ou comerciais.

II- Limites  internos  do  estabelecimento  avícola  produtor  de  ovos  e  aves  SPF e  produtor  de  ovos 
controlados para produção de vacinas inativadas:  500 m (quinhentos metros) entre os núcleos de 
diferentes idades, entre galpões de recria e produção e do núcleo à estrada vicinal, rodovia estadual 
ou federal;  200 m (duzentos metros) entre os núcleos e os limites periféricos da propriedade.

III- Limites internos de outros estabelecimentos avícolas de reprodução: 200 m (duzentos metros) entre 
os núcleos e os limites periféricos da propriedade; 300 m (trezentos metros) entre os núcleos.

Estão CORRETAS as afirmativas:

A) I, e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III. 

QUESTÃO 40
A Instrução Normativa nº. 56/2007 do Ministério da Agricultura, em seu Art. 17, determina que as 
dependências  dos estabelecimentos  avícolas  de reprodução,  além da área de produção,  deverão ser 
divididas, no mínimo, em: 

I-  Vestiários, lavatórios e sanitários na entrada dos núcleos.
II-  Escritório.
III-  Sala de armazenamento de ovos.
IV-  Almoxarifado.
V-  Câmara de fumigação para materiais e equipamentos.
VI-  Local para lavagem e desinfecção de veículos.

Assinale a alternativa que apresenta os itens condizentes com a referida Instrução Normativa.

A) I, III, IV e V apenas.
B) I, III, V e VI apenas.
C) III e V apenas.
D) I, II, III, IV, V e VI. 
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