
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MÉDICO VETERINÁRIO 



 

PARTE I – MÉDICO VETERINÁRIO 
 
01 - Sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT). Marque a 
opção incorreta.  

A) O PNCEBT foi instituído pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA em 
2001, sendo seu regulamento técnico revisto pela 
Instrução Normativa - IN nº 19, de 10/10/2016 e antes 
da criação do PNCEBT o controle da brucelose, 
regulamentado pela Portaria Ministerial 23/76, não 
atingia a eficácia desejada em razão da ausência de um 
programa estruturado que estimulasse os pecuaristas a 
adotarem ações sanitárias mais adequadas. 

B) PNCEBT visa o controle e erradicação da brucelose e 
tuberculose bovina e bubalina, causadas por bactérias 
das espécies Brucella abortus e Mycobacterium bovis, 
respectivamente. 

C) A brucelose ovina e caprina de importância 
epidemiológica, causada por Brucella ovis e a 
epididimite ovina, causada por Brucella melitensis, não 
são consideradas nas medidas propostas do PNCEBT, 
em virtude de ser doença de características distintas, 
estando seu controle a cargo do Programa Nacional de 
Sanidade de Caprinos e Ovinos. 

D) A brucelose e a tuberculose dos suínos são controladas 
especialmente em reprodutores, por meio de norma de 
certificação de granjas de reprodutores suídeos, que 
estabelece procedimentos de diagnóstico e controle 
nessa população. 

E) A estratégia de atuação do PNCEBT é baseada na 
classificação das Unidade Federativa quanto ao grau de 
risco para brucelose e tuberculose, conforme a IN 
19/2016, e na definição de procedimentos de defesa 
sanitária animal a serem adotados de acordo com essa 
classificação. 

 
02 - A tuberculose e brucelose causa graves prejuízos 
agropecuários, desta forma é necessário um conhecimento 
detalhado para que ocorre seu controle. Sobre essas 
importantes afecções marque a opção correta. 

A) Na emissão de GTA para participação em 
aglomerações de animais devem ser observados os 
seguintes requisitos: Para brucelose: atestado com 
resultado negativo a teste de diagnóstico para brucelose, 
conforme art. 24 da IN 19/2016, válido durante a 
permanência do animal no evento; excluem-se dos 
testes os animais procedentes de estabelecimento de 
criação livre de brucelose.  

B) Para seu controle são preconizadas um conjunto de 
medidas sanitárias de adesão voluntária e compulsórias 
e essas últimas ações consistem na vacinação de 
bezerras entre os oito e quinze meses de idade contra a 
brucelose e o controle do trânsito de animais, já as 
voluntárias consistem na certificação de vacinação dos 
animais para brucelose ou de tuberculose. 

C) É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas bovinas e 
bubalinas, entre oito e quinze meses de idade, com 
amostra B19, porém na espécie bovina, a vacina 
amostra B19 poderá ser substituída pela vacina contra 
brucelose não indutora da formação de anticorpos 
aglutinantes, amostra RB51, mantendo-se o período 
para vacinação entre oito e quinze meses de idade.  

D) Para trânsito interestadual com destino a estados 
classificados como risco muito baixo (A0, A1, A2 e B3) 
ou risco desprezível (A3) para brucelose, conforme a IN 
nº 19/16, é obrigatória a apresentação de resultados 
negativos aos testes de diagnóstico para brucelose para 
qualquer finalidade, inclusive para o abate imediato. 

E) Para trânsito interestadual com destino a estados 
classificados como risco muito baixo (A0, A1, A2 e B3) 
ou risco desprezível (A3) para tuberculose, conforme a 
IN nº 19/16, é obrigatória a apresentação de resultados 
negativos aos testes de diagnóstico para tuberculose 
para qualquer finalidade, inclusive para abate imediato. 

 

03 - Sobre as formas farmacêuticas leia os itens abaixo e marque 
a opção correta. 

A) Beberagem é uma forma farmacêutica fornecida a força, 
normalmente através de sonda, enquanto a sopa é uma 
forma farmacêutica onde há a mistura de vegetais e o 
medicamento e em seguida há o cozimento para depois ser 
fornecida fria aos animais. 

B) Proventa é uma forma farmacêutica oferecida escondida no 
alimento que o animal deglute, enquanto a barbatoge é uma 
forma farmacêutica obtida pelo cozimento de vegetais. 

C) Eleituário é uma forma farmacêutica pastosa, misturada ao 
alimento e fornecida aos animais, enquanto o colutório é um 
medicamento colocado vagarosamente entre a bochecha e a 
arcada dentária. 

D) Eleituário é uma forma farmacêutica pastosa, administrada 
á força ao animal, com a finalidade de ser deglutida, 
enquanto a barbatoge é uma forma farmacêutica obtida pelo 
cozimento de farináceo. 

E) Porção é uma forma farmacêutica pastosa, misturada ao 
alimento e fornecida em pequenas porções aos animais, 
enquanto o colutório é um medicamento colocado 
vagarosamente entre a bochecha e a arcada dentária. 

 

04 - Sobre a absorção das drogas é um processo na qual uma 
droga externa penetra em um ser vivo e chega até o sangue. 
Sobre a absorção marque a opção correta. 

A) A camada dupla de lipídeos das membranas tem como 
característica a permeabilidade a maioria das moléculas 
polares e aos íons, sendo, entretanto, impermeável as 
moléculas não polares. 

B) As moléculas polares se dissolvem em gorduras e tem a 
capacidade de atravessar a camada lipídica das membranas 
pelo processo de difusão facilitada. 

C) A camada dupla de lipídeos das membranas tem como 
característica a permeabilidade a maioria das moléculas 
polares e a impermeabilidade aos íons, sendo, entretanto, 
permeável as moléculas polares. 

D) As moléculas não polares se dissolvem em gorduras e tem a 
capacidade de atravessar a camada lipídica das membranas 
pelo processo de difusão simples, por essa razão 
medicamentos hidrossolúveis são facilmente absorvidos, 
enquanto aqueles com características lipossolúveis precisam 
de processos especiais para atravessar as membranas.     

E) As moléculas não polares se dissolvem em gorduras e tem a 
capacidade de atravessar a camada lipídica das membranas 
pelo processo de difusão simples, por essa razão 
medicamentos lipossolúveis são facilmente absorvidos, 
enquanto aqueles com características hidrossolúveis 
precisam de processos especiais para atravessar as 
membranas. 

 



 

05 - Para que uma substancia seja absorvida é necessário que 
atravesse várias membranas biológicas e para que esse 
fenômeno ocorra há influencia das membranas celulares, o pH 
do meio, o pK do medicamento e o transporte transmembrana. 
Sobre esse processo, marque a opção incorreta. 

A) Na filtração, que é um mecanismo comum para 
transferência de muitas substancias de tamanho 
pequeno (hidrossolúveis, polares ou apolares), o 
medicamento atravessa as membranas celulares através 
de canais ai existentes, o que variam em diâmetro nas 
várias membranas corporais. 

B) Na membrana endotelial capilar, os canais são grandes, 
(variando de 4 a 8 nm, dependendo da localização do 
capilar), ao passo que o endotélio intestinal e na maioria 
das membranas celulares o diâmetro é de apenas 0,4nm.  

C) A difusão facilitada é um tipo de transporte sem gasto 
de energia mediado por um carreador no qual o 
substrato (medicamento) se move a favor do gradiente 
de concentração, a difusão facilitada é considerada 
maior do que a difusão simples, como exemplo pode-se 
citar a entrada de glicose para o interior da maioria das 
células do organismo. 

D) O transporte ativo é um tipo de transporte no qual a 
substancia é movida através de carreadores contra o 
gradiente de concentração necessitando de gasto de 
energia derivada da hidrolise de ATP ou de outras 
ligações ricas em energia. 

E) Na difusão simples ou passiva as moléculas do soluto 
(medicamento) distribuem-se da região em que estejam 
mais concentradas para as regiões em que haja menos 
concentração, ou seja, respeitando o gradiente de 
concentração, para que esse processo possa ocorrer, é 
necessário que as moléculas do soluto sejam polares e 
apresentem peso molecular baixo para que possam 
atravessar a camada dupla lipídica. 

 
06 - As substancias administradas deverão ser eliminadas e 
isso acontece por várias vias. Sobre as vias de eliminação de 
drogas, leia os itens e marque a opção correta.  

A) A excreção biliar pode, para um determinado 
medicamento, ter ou não importância, dependendo, em 
parte, da espécie animal, pois ratos e cães apresentam 
boa capacidade de excreção biliar, gato e ovino, 
moderada capacidade e cobaias, coelhos e primatas má 
excreção biliar, essa diferença baseia-se em substancias 
que apresentam peso molecular entre 300 e 500; para 
moléculas maiores, onde estão incluídas moléculas 
conjugadas com glicuronídeo, em todas as espécies 
consideradas a excreção é preferencialmente renal. 

B) A excreção biliar pode, para um determinado 
medicamento, ter ou não importância, dependendo, em 
parte, da espécie animal, pois ratos e cães apresentam 
boa capacidade de excreção biliar, gato e ovino, 
moderada capacidade e cobaias, coelhos e primatas má 
excreção biliar, essa diferença baseia-se em substancias 
que apresentam peso molecular entre 300 e 500; para 
moléculas maiores, onde estão incluídas moléculas 
conjugadas com glicuronídeo, em todas as espécies 
consideradas a excreção é preferencialmente biliar. 

 

 

C) A excreção renal pode, para um determinado 
medicamento, ter ou não importância, dependendo, em 
parte, da espécie animal, pois ratos e cães apresentam 
má capacidade de excreção biliar, gato e ovino, 
moderada capacidade e cobaias, coelhos e primatas boa 
excreção biliar, essa diferença baseia-se em substancias 
que apresentam peso molecular entre 300 e 500; para 
moléculas menores, onde estão incluídas moléculas 
conjugadas com glicuronídeo, em todas as espécies 
consideradas a excreção é preferencialmente biliar. 

D) A excreção renal pode, para um determinado 
medicamento, ter ou não importância, dependendo, em 
parte, da espécie animal, pois ratos e cães apresentam 
boa capacidade de excreção biliar, gato e ovino, 
moderada capacidade e cobaias, coelhos e primatas má 
excreção biliar, essa diferença baseia-se em substancias 
que apresentam peso molecular entre 300 e 500; para 
moléculas maiores, onde estão incluídas moléculas 
conjugadas com glicuronídeo, em todas as espécies 
consideradas a excreção é preferencialmente intestinal. 

E) A excreção intestinal pode, para um determinado 
medicamento, ter ou não importância, dependendo, em 
parte, da espécie animal, pois ratos e cães apresentam 
boa capacidade de excreção biliar, gato e ovino, 
moderada capacidade e cobaias, coelhos e primatas má 
excreção biliar, essa diferença baseia-se em substancias 
que apresentam peso molecular entre100 e 200; para 
moléculas maiores, onde estão incluídas moléculas 
conjugadas com glicuronídeo, em todas as espécies 
consideradas a excreção é preferencialmente intestinal. 

 
07 - Sobre as formas de excreção, marque a opção incorreta. 

A) Alguns medicamentos são eliminados por via hepática, 
através da bile, e alguns fatores determinam essa forma 
de excreção, tais como o tamanho e a polaridade da 
molécula do medicamento, pois medicamento com 
peso molecular elevado, acima de 300, tem grande 
probabilidade de serem excretados por essa via. 

B) A excreção biliar tem importância também na 
eliminação de substancias orgânicas polares que não 
são reabsorvidas pelo intestino, como por exemplo, 
cátions e ânions orgânicos. 

C) A excreção intestinal tem importância na eliminação de 
substancias orgânicas polares que não são reabsorvidas 
pelo intestino, como por exemplo, cátions e ânions 
inorgânicos. 

D) Algumas substancias eliminadas pela bile, ao 
alcançarem o intestino, podem ser reabsorvidas e esse 
fato dependerá da lipossolubilidade, ou ainda da 
conjugação destes medicamentos com glicorunídeos, 
sendo que, neste ultimo caso, estes compostos podem 
sofrer hidrólise causada pela beta-glicosidade, 
sintetizada pelos microorganismos da flora bacteriana 
intestinal, e tornar a ser absorvido pelo organismo. 

E) A excreção hepática, seguida de reabsorção intestinal, é 
denominada ciclo-entero-hepático de um medicamento, 
esse processo ocorre de forma significativa, é 
responsável, muitas vezes, pelo retardamento na 
excreção total de determinados medicamentos, que 
muitas vezes, serão encontrados na urina vários dias 
após a administração da ultima dose. 

 



 

08 - Tétano é uma doença infecciosa não contagiosa de 
etiologia conhecida desde o século XIX, quando foi 
experimentalmente reproduzida. Sobre essa afecção marque 
a opção incorreta. 

A) É altamente letal e acomete todos os mamíferos, 
porém os eqüinos são mais sensíveis, em ovinos o 
tétano é mais freqüente que em bovinos, ocorrendo em 
consequência da castração ou por feridas de tosquia. 

B) O Clostridium tetani é comumente encontrado em 
solos contaminados por fezes, é um bacilo Gram-
positivo, anaeróbico estrito e formador de esporos 
terminais que variam de arredondados a ovais. 

C) A patogenia da doença envolve a penetração de 
esporos de Clostridium tetani em feridas, com 
consequente multiplicação e produção de uma potente 
neurotoxina, a tetanospasmina e para a manifestação 
clínica do tétano é necessário ferimento ou solução de 
continuidade que possibilite a introdução da bactéria.  

D) O clostrídio, em anaerobiose, produz três exotoxinas 
conhecidas: toxina não espasmogênica, 
tetanoespasmina, que promove necrose tissular, e 
tetanolisina que produz os sinais clínicos do tétano. 

E) A tetanoespasmina liga-se às terminações nervosas e 
segue em fluxo retrógrado do sistema nervoso 
periférico (local do ferimento) ao sistema nervoso 
central, a toxina chega ao interior de neurônios 
inibidores, impedindo a liberação dos 
neurotransmissores: ácido gama amino butírico 
(GABA) e glicina. 
 

09 - Sobre o tétano leia os itens abaixo e marque a opção 
correta. 

I. No tétano a capacidade de inibir informações indesejáveis 
que partem do sistema nervoso rumo à musculatura é perdida, 
devido esta falta de inibição dos neurônios motores ocorre 
rigidez muscular. 

II. Trismo mandibular, marcha trôpega, prolapso de terceira 
pálpebra, orelhas eretas, timpanismo e rigidez dos membros 
são comumente manifestados e a necropsia não revela lesões 
macroscópicas, exceto eventuais áreas de necrose no local 
onde o clostrídio teve condições de multiplicar-se, não existem 
lesões histológicas específicas da doença. 

III. A tetanolisina danifica o tecido sadio ao redor da ferida e 
diminui o potencial de oxi-redução, promovendo o 
crescimento de organismos anaeróbico, ou seja, a 
disseminação da infecção, a tetanoespasmina é a responsável 
pela hipertonia e espasmos musculares e a toxina não 
espasmogênica, pelos fenômenos autônomos resultantes da 
hiperestimulação do sistema nervoso simpático. 

IV. O período de incubação varia de 7 a 21 dias, em bovinos, no 
entanto, o período de incubação pode variar de 18 horas a 
quatro semanas e na fase inicial da doença os equinos 
normalmente apresentam espasticidade muscular, resultando 
em movimentos rígidos dos membros e à medida que a doença 
progride os animais adotam postura de cavalete, apresentam 
dispnéia grave, rigidez do pescoço, sudorese intensa e 
decúbito. 

V. A morte geralmente ocorre por insuficiência respiratória 
restritiva e obstrutiva decorrente da paralisia dos músculos 
respiratórios e apesar de potencialmente fatal quando tratada 
com sucesso, os sintomas regridem por completo. 
 

Marque a resposta correta. 
A) Estão corretos somente os itens I, II e V. 
B) Estão corretos somente os itens II, III e IV. 
C) Estão corretos os itens I, II, III, IV e V. 
D) Estão errados os itens I, III, IV e V. 
E) Somente o item III está errado.   

 
10 - A tuberculose é uma doença afeta mamíferos e aves e 
constitui um sério problema de saúde humana e animal. Sobre 
essa importante afecção marque a opção errada. 

A) O agente causador da doença foi descoberto há muitos 
anos e muitas pesquisas têm sido realizadas, no entanto, 
o quadro da tuberculose humana e bovina tem-se 
agravado, pois a susceptibilidade do homem ao 
Mycobacterium bovis é uma das principais razões da 
importância dessa zoonose nos bovinos, visto que a 
transmissão pode ocorrer através do leite de vacas 
infectadas. 

B) Esta importante zoonose é uma doença 
infectocontagiosa de caráter crônico, caracterizada por 
granulomas específicos, denominados tubérculos e no 
Brasil há uma prevalência média de 1,3% de animais 
reagentes à tuberculina no período de 1989 a 1998, 
segundo dados de notificações oficiais do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 
BRASIL, 2006. 

C) Mesmo que M. bovis sobreviva por vários meses no 
meio ambiente, a transmissão ocorre principalmente por 
aerossóis gerados por animais infectados, no entanto, os 
bovinos de leite em particular estão sob maior risco 
porque os métodos de criação permitem o contato direto 
entre animais, tanto no momento da ordenha, como nos 
meses de estabulamento durante o inverno e os terneiros 
podem adquirir a infecção ao ingerir leite contaminado. 

D) Os Reservatórios silvestres de M. bovis são as principais 
fontes de infecção para bovinos de pasto em alguns 
países e uma vez infectado, o bovino é capaz de 
transmitir a doença aos outros, mesmo antes do 
desenvolvimento das lesões nos tecidos. 

E) O M. bovis é patogênico para as espécies domésticas e 
silvestres, principalmente bovinos e bubalinos, e pode 
participar da etiologia da tuberculose humana e o M. 
tuberculosis é a principal causa da tuberculose em 
humanos e podendo infectar bovinos e causar a doença, 
todavia não provoca resposta ao teste tuberculínico. 

 
11 - Sobre o M. bovis leia os itens abaixo e marque a opção 
correta. 

A) Em estábulos, na presença da luz, o M. bovis pode 
sobreviver por vários meses e nas pastagens por até dois 
anos, porém, essas bactérias morrem pela pasteurização 
do leite, ou ação da luz solar direta em ambiente seco, 
são sensíveis a desinfetantes comuns, só alguns fenóis 
orgânicos conseguem matá-las em meia hora, se forem 
usados a 3%. 

B) Em estábulos, ao abrigo da luz, o M. bovis pode 
sobreviver por vários meses e nas pastagens por até dois 
anos, porém, essas bactérias são resistentes a 
pasteurização do leite, ou ação da luz solar direta em 
ambiente seco, resistem muitas horas ou dias aos 
desinfetantes comuns, só alguns fenóis orgânicos 
conseguem matá-las em meia hora, se forem usados a 
3%. 



 

C) Em estábulos, ao abrigo da luz, o M. bovis pode 
sobreviver por vários meses e nas pastagens por até dois 
anos, porém, essas bactérias morrem pela pasteurização 
do leite, ou ação da luz solar direta em ambiente seco, 
resistem muitas horas ou dias aos desinfetantes comuns, 
só alguns fenóis orgânicos conseguem matá-las em 
meia hora, se forem usados em uma concentração de 
1%. 

D) Em estábulos, ao abrigo da luz, o M. bovis pode 
sobreviver por vários meses e nas pastagens por até dois 
anos, porém, essas bactérias morrem pela pasteurização 
do leite, ou ação da luz solar direta em ambiente seco, 
resistem muitas horas ou dias aos desinfetantes comuns, 
só alguns fenóis orgânicos conseguem matá-las em 
meia hora, se forem usados a 3%. 

E) Em estábulos, ao abrigo da luz, o M. bovis pode 
sobreviver por vários meses, nas pastagens por até dois 
anos, ou ação da luz solar direta em ambiente seco, 
porém, essas bactérias morrem pela pasteurização do 
leite, resistem muitas horas ou dias aos desinfetantes 
comuns, e alguns fenóis inorgânicos conseguem matá-
las em uma hora, se forem usados a 3%. 

 
12 - Sobre o M. tuberculosis leia os itens abaixo e marque 
a opção correta.  

A) O M. tuberculosis são microrganismos que 
apresentam-se como pequenos bastonetes gram-
negativos, curtos, móveis, não ramificados, 
aeróbicos, álcool-ácido resistentes e não 
apresentam hifas aéreas. 

B) O M. tuberculosis são microrganismos que 
apresentam-se como pequenos bastonetes gram-
positivos, curtos, imóveis, não ramificados, 
aeróbicos, álcool-ácido resistentes e não 
apresentam hifas aéreas. 

C) O M. tuberculosis são microrganismos que 
apresentam-se como pequenos bastonetes gram-
positivos, longos, móveis, ramificados, aeróbicos, 
álcool-ácido resistentes e não apresentam hifas 
aéreas. 

D) O M. tuberculosis são microrganismos que 
apresentam-se como pequenos bastonetes gram-
negativos, curtos, imóveis, não ramificados, 
anaeróbicos, álcool-ácido sensíveis e não 
apresentam hifas aéreas. 

E) O M. tuberculosis são microrganismos que 
apresentam-se como pequenos bastonetes gram-
positivos, curtos, móveis, não ramificados, 
aeróbicos, álcool-ácido sensíveis e apresentam hifas 
aéreas. 

 
13 - Sobre a tuberculose, marque a opção errada. 

A) O teste tuberculínico é uma resposta de 
hipersensibilidade tardia mediada por linfócitos B 
sensibilizados, deflagrada em indivíduos 
previamente expostos ao bacilo tuberculoso, no 
entanto, alguns animais, ainda que infectados, não 
respondem aos testes tuberculínicos, no entanto, 
fatores como, infecção recente, final de gestação, 
animais recém- infectados e desnutrição podem 
ocasionar falsos positivos aos testes. 

 

B) O bacilo pode ser eliminado pela respiração, leite, 
fezes, pelo corrimento nasal, urina, secreções 
vaginais e uterinas e pelo sêmen, entretanto a 
transmissão transplacentária é considerada rara ou 
inexistente em bovinos, e a intra-uterina e pelo coito 
são menos comuns. 

C) Na investigação anatomopatológica pode ser 
determinada a via de transmissão ao se descobrir a 
localização da lesão primária, o foco primário nos 
pulmões ocupa lugar de destaque na transmissão 
aerógena, por ser encontrado em 90% dos bovinos 
adultos com a doença. 

D) O bovino, uma vez infectado, já é capaz de 
transmitir a doença a outros, mesmo antes do 
desenvolvimento de lesões teciduais, os sinais 
clínicos da tuberculose bovina na maioria das vezes 
estão ocultos, e quando presentes são representados 
por perda de peso, infartamento dos linfonodos, 
debilidade, caquexia, sinais respiratórios, e com 
menor freqüência, por sinais digestivos e 
geniturinários, neurológicos e outros. 

E) A tuberculose bovina é diagnosticada in vivo pelo 
exame clínico e o teste tuberculínico; após a morte, 
pelos exames post mortem, histopatológico e 
bacteriológico, incluindo testes com DNA e técnica 
de PCR. 

 
14 - A febre aftosa foi descoberta na Itália no século XVI e no 
século XIX, a doença foi observada em vários países da 
Europa, Ásia, África e América. Sobre essa importante 
afecção leia as opções abaixo e marque a opção correta. 

A) A Febre Aftosa, também conhecida por “Foot and 
Mouth Disease”, é uma enfermidade causada por um 
vírus da família Picornaviridae, gênero Aphtovírus é 
muito contagiosa e acomete naturalmente animais 
biungulados domésticos e selvagens como: bovinos, 
bubalinos, caprinos, ovinos e suínos, esta doença pode 
dizimar criações inteiras. 

B) A Febre Aftosa, também conhecida por “Foot and 
Mouth Disease”, é uma enfermidade causada por um 
vírus da família Togaviridae, gênero Pestivírus, família 
Aphtovírus é muito contagiosa e acomete naturalmente 
animais ungulados domésticos e selvagens como: 
bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos, esta 
doença pode dizimar criações inteiras. 

C) A Febre Aftosa é uma enfermidade causada por um 
vírus da família Picornaviridae, gênero Pestivírus, 
família Aphtovírus é uma zoonose muito contagiosa e 
acomete naturalmente animais biungulados domésticos 
e selvagens como: bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos 
e suínos, esta doença pode dizimar criações inteiras. 

D) A Febre Aftosa, também conhecida por “Foot and 
Mouth Disease”, é uma enfermidade causada por um 
vírus da família Picornaviridae, gênero Aphtovírus é 
uma zoonose muito contagiosa e acomete naturalmente 
animais ungulados domésticos e o material 
contaminado deverá se exposto a temperaturas de 45 
graus por 20 minutos. 

E) A Febre Aftosa, também conhecida por “Foot and 
Mouth Disease”, é uma enfermidade causada por um 
vírus da família Picornaviridae, gênero Aphtovírus, 
resistentes ao pH ácido e ao carbonato de sódio. 

 



 

15 - Sobre a febre aftosa leia os itens abaixo e marque a 
opção correta. 
I. Produtos derivados de animais infectados podem estar 
contaminados, e podem ser considerados de maior ou 
menores riscos de infecção, dependendo do grau de 
processamento, a carne in natura com gânglios, órgãos, 
medula óssea e sangue é de alto risco, assim como o leite 
não tratado e subprodutos como manteiga. 
II. O vírus se dissipa pelo contato entre animais doentes e 
susceptíveis, e pode contaminar o solo, água, vestimentas, 
veículos, aparelhos e instalações, além disso, o vento pode 
transportar o vírus para longas distancias e a doença 
atravessa fronteiras internacionais por meio do transporte de 
animais infectados e da importação. 

III. Com relação a produtos e subprodutos, o único 
procedimento que pode garantir a ausência de risco de 
transmissão do vírus, por carnes provenientes de regiões 
infectadas, é o tratamento térmico, já que para a carne in 
natura, ainda que o processo de maturação garanta a 
eliminação do vírus, o processo normal de abate e desossa é 
incapaz de assegurar a ausência completa de gânglios, 
coágulos sangüíneos ou fragmentos ósseos, nos quais o 
vírus persiste. 

IV. A Febre Aftosa causa grandes perdas econômicas, 
havendo prejuízos, com a redução de produtividade dos 
rebanhos, que podem se tornar expressivos e o OIE (Office 
International des Epizooties – Escritório Internacional de 
Saúde Animal) classifica doenças animais, baseado na 
significância relativa socioeconômica/ou de saúde pública. 

V. Segundo o OIE, a febre aftosa é uma doença pertencente 
à lista C, ou seja, é uma doença transmissível possuindo um 
potencial de difusão muito sério e muito rápido, 
independente das fronteiras nacionais, trazendo 
conseqüências sócio-econômicas graves, de maior 
importância no comércio internacional de animais e 
produtos de origem animal. 

 

Marque a resposta correta. 
A) Estão corretos somente os itens I, II e V. 
B) Estão corretos somente os itens I, III, IV e V. 
C) Estão corretos os itens I, II, III e IV. 
D) Estão errados os itens III, IV e V. 
E) Somente o item II está errado.   

 
16 - A febre aftosa é uma doença que tem grande 
importância para os organismos internacionais e 
governos. Sobre essa patologia marque a opção incorreta. 

A) Existem cinco cepas diferentes do agente causador 
da febre aftosa no mundo: A, O, C, SAT 1 e SAT 2.  

B) Nos ovinos e caprinos a doença pode passar 
desapercebida em razão da pouca aptidão do vírus 
em provocar lesões nessas espécies, assim, a 
disseminação da doença pode aumentar com o 
trânsito de ovinos aparentemente sadios. 

C) A presença de febre aftosa na região determina o 
fechamento das exportações e a não obtenção, 
ainda, do status de livre da doença para todo o 
território brasileiro, bem como a sua presença nos 
países vizinhos sul-americanos, são fatores 
determinantes para a aceitação da carne bovina 
brasileira em alguns países que não reconhecem o 
princípio da regionalização e seus desdobramentos. 

D) O agente etiológico da febre aftosa é um vírus 
constituído por ácido ribonucleico (RNA); 
apresenta forma 3 icosaédrica e mede em torno de 
21-25 nanômetro (nm), o que o faz ser um dos 
menores vírus patogênicos para animais, é muito 
resistente às condições ambientais normais e ao 
ressecamento, sendo inativado apenas por baixos e 
altos valores de pH, luz solar e temperaturas 
altíssimas. 

E) Afeta animais de cascos fendidos, como bovinos, 
suínos, bubalinos, ovinos e caprinos, e causa lesões 
vesiculares, úlceras e erosões, principalmente, na 
cavidade oral, mamas e região interdigital. 

 
17 - A raiva é uma doença letal conhecida desde a 
antiguidade e é transmitida a várias espécies animais. 
Sobre essa importante afecção, marque a opção correta. 

I. O vírus da raiva, usualmente de transmissão pelo contato 
direto, é pouco resistente aos agentes químicos (éter, 
clorofórmio, sais minerais, ácidos e álcalis fortes), aos 
agentes físicos (calor, luz ultravioleta) e às condições 
ambientais, como dessecação, luminosidade e temperatura 
excessiva. 

II. O vírus não é envelopado e, como tal, sensível a 
detergentes e solventes lipídicos (éter, clorofórmio) e é 
rapidamente inativado a temperaturas altas e é sensível ao 
dessecamento. 

III. No caso da desinfecção química de instrumentais 
cirúrgicos, vestuários ou do ambiente onde foi realizada a 
necropsia de um animal raivoso, são indicados o hipoclorito 
a 2%, formol a 10%, glutaraldeído a 1-2%, ácido sulfúrico 
a 2%, fenol e ácido clorídrico a 5%. 

IV. O envoltório do vírus envolve o nucleocapsídeo de 
conformação helicoidal, composto de um filamento único 
de RNA negativo e não segmentado e estudos bioquímicos 
têm demonstrado que, além do RNA, é composto 
estruturalmente por cinco proteínas: uma RNA polimerase 
RNA-dependente, uma glicoproteína de superfície), uma 
nucleoproteína), uma fosfoproteína, e uma proteína matriz. 

V. O vírus rábico genótipo tipo 1 é um DNA-vírus negativo, 
que apresenta morfologia em forma de bala de revólver, o 
vírion é composto por um envoltório formado por uma fina 
membrana fosfolipídica da qual emergem espículas de 
composição glicoproteíca, que cobrem o filamento de DNA. 
Marque a resposta correta. 

A) Estão corretos somente os itens I, II e IV. 
B) Estão corretos os itens I, III, IV e V. 
C) Estão errados os itens III, IV e V. 
D) Estão corretos os itens I, III e IV. 
E) Estão corretos os itens I, II, III, IV e V.   

 
18 - “Para garantir sua perpetuação na natureza, o vírus 
adaptou-se a determinadas espécies, denominadas 
“hospedeiros naturais”, as quais servem como 
reservatórios do vírus, durante esse processo de 
adaptação, modificações genômicas e antigênicas são 
geradas, originando as chamadas “variantes” do vírus.” 
Essa frase se refere a: 

A) Febre aftosa 
B) Raiva 
C) Influenza aviária 
D) Doença de Newcastle 
E) Encefalite espongiforme bovina 



 

19 - A leptospirose é uma importante afecção e acomete 
várias espécies animais. Sobre essa importante patologia 
marque a opção incorreta. 

A) Várias espécies de animais silvestres podem atuar 
como reservatórios de Leptospira para outros animais 
silvestres ou domésticos e mesmo para o homem e 
entre os animais silvestres estão os roedores 
sinantrópicos comensais, principalmente o Rattus 
norvegicus, que representa o mais importante 
reservatório natural da doença. 

B) Nos ratos as leptospiras causam uma infecção sem 
sinais clínicos da doença, porém, os mesmos 
continuam a eliminar a bactéria por toda sua vida. 

C) A Leptospirose é de notificação compulsória e está 
incluída na lista C da World Organisation for Animal 
Health (OIE). 

D) Em relação aos hospedeiros da leptospirose sabe-se 
que os cães são os hospedeiros do sorovar canicola e 
os ratos são do sorovar icterohaemorrhagiae, e a 
incidência sorovar canicola é maior em cães não 
vacinados, no entanto os cães são freqüentemente 
hospedeiros acidentais do sorovar 
icterohaemorrhagiae. 

E) A transmissão da leptospirose pode ocorrer de forma 
direta ou indireta, sendo que a forma direta ocorre, 
geralmente, pelo contato com sangue e/ ou urina de 
animais doentes, por transmissão venérea, placentária 
ou a pele. 

 
20 - A influenza aviária (AI) se manifestam desde infecção 
subclínica, a uma doença suave respiratória das vias 
superiores até uma doença fatal generalizada em aves 
domésticas. Sobre a influenza aviaria marque a opção errada. 

A) Diferentes isolados do vírus da influenza aviária (AIV) 
circulam entre diversas espécies animais ao redor do 
mundo e embora AIV possa infectar uma enorme 
diversidade de espécies das classes de aves e 
mamíferos, são tidas como reservatórios naturais as 
aves aquáticas, aves habitantes das praias e gaivotas, 
sendo consideradas ocasionais as infecções em 
galinhas, perus, suínos, eqüinos e humanos. 

B) O alto nível de recombinação genética, observado 
especialmente entre integrantes dos AIV do tipo A, é 
conseqüência do genoma segmentado, que permite 
permutações de genes, em contraste com integrantes 
dos vírus da família Paramyxoviridae, como exemplo 
o vírus da doença de Newcastle, que não apresenta 
recombinação detectável por apresentar genoma não 
segmentado 

C) Ovoposição ectópica em poedeiras pode resultar em 
peritonite por ovo ectópico e por contigüidade dos 
sacos aéreos e as poedeiras podem ainda apresentar 
salpingite com acumulação de exsudatos no oviduto. 

D) Para o diagnóstico sorológico pode-se empregar os 
testes de inibição da hemaglutinação, inibição da 
neuraminidase ou imunoenzimáticos (ELISA) para a 
monitoração sorológica. 

E) Os vírus da influenza aviária pertencem a família 
Orthomyxoviridae, Influenza tipo A, B e C são os tipos 
que ocorrem em aves e pode acometer humanos. 

 

21 - Uma das doenças importantes em frangos é a doença 
de newcastle, podendo causar graves prejuízos. Sobre 
essa importante afecção marque a opção incorreta. 

A) Vírus da Doença de Newcastle (NDV) é um 
membro da família Paramyxoviridae e várias cepas 
múltiplas do vírus têm sido identificadas e todos 
vírus isolados, independentes da origem são 
inibidos em uma prova de Inibição da 
Hemaglutinação com anti-soro policlonal de NDV, 
anti-soro preparado contra uma cepa referencial de 
NDV. 

B) A diferenciação das cepas de vírus entre os 
sorotipos PMV1 se faz com anticorpos monoclonais 
e análise da seqüência de nucleotídeos. 

C) Os termos velogênico, mesogênico, e lentogênico 
estão relacionados com o tempo de morte dos 
embriões inoculados, a morte lenta, intermediária e 
rápida está correlacionada com a severidade, 
moderação ou suavidade da doença produzidas 
pelos patotipos velogênico, mesogênico, e 
lentogênico, respectivamente.  

D) Entre as formas clínicas da enfermidade em frangos 
está a infecção letal aguda que acomete todas idades 
de frangos com ocorrência freqüente de lesões 
hemorrágicas no trato digestivo e é considerada a 
forma mais severa da ND que é denominada 
Velogênica Viscerotrópica (VVND). 

E) Uma forma clinica menos severa, mas não menos 
letal com sintomas respiratórios e nervosos é 
denominada de Velogênica Neutotrópica (NVND), 
enquanto a formas menos severas de NVND são 
devidos aos vírus do tipo mesogênico e infecções 
respiratórias suaves ou inaparentes são produzidas 
por infecções com os vírus lentogênico e Infecções 
intestinais produzidas por isolados de baixa 
virulência que não produzem a doença, são 
denominadas de entérica-assintomatica. 

 
22 - “As lesões do sistema respiratório incluem seios 
paranasais com secreção fibrinosa, mucopurulenta ou 
catarral, traquéia com edema e secreção de intensidade 
variável na mucosa, sacos aéreos espessados e com 
exsudato seroso, fibrinoso ou fibrinopurulento”. Esse 
frase se refere a seguinte patologia. 

A) Listerios 
B) Coccidiose 
C) Doença de Newcastle 
D) Doença de Aujeszky 
E) Influenza aviária 

 
23 - “O agente multiplica-se ativamente nos diferentes 
órgãos parenquimatosos, sangue, linfa e líquor, 
caracterizando o quadro agudo da doença, porém quando 
a multiplicação do agente ocorre no endotélio vascular 
determina um quadro de vasculite generalizada nos 
animais”. Esse citação refere-se a: 

A) Brucelose 
B) Leptospirose 
C) Tuberculose 
D) Carbúnculo 
E) Listeriose 

 



 

24 - Sobre a tricomoníase marque a opção correta. 
A) Trichomonas são protozoários simbióticos 

obrigatórios dos vertebrados e são caracterizados 
morfologicamente pelo formato piriforme, quatro a 
seis flagelos anteriores e um flagelo recorrente, 
pertencem a família Trichomonadidae possui 
espécies comensais e patogênicas entre elas o 
Trichomonas vaginalis, o único com poder 
patogênico em humanos, capaz de infectar o 
aparelho geniturinário e o Pentatrichomonas 
hominis considerados comensais do aparelho bucal 
e intestino grosso. 

B) Diferentes espécies de Trichomonas parasitam 
vários grupos de animais, assim, o 
Pentatrichomonas hominis pode ser encontrado na 
cavidade nasal, estômago, ceco, colo e 
ocasionalmente no intestino delgado de porcos 
domésticos, enquanto o Trichomonas gallinae 
acomete o trato digestivo superior e vários órgãos 
de diferentes grupos de aves, particularmente 
comum nos columbiformes. 

C) O Pentatrichomonas hominis encontrado no trato 
genital de bovinos e zebuínos e foi identificado 
como patógeno intestinal de gatos domésticos. 

D) Pentatrichomonas hominis por possuir três flagelos 
e ser encontrado nas fezes de cães e gatos pode ser 
facilmente confundido com Tritrichomonas foetus, 
provavelmente é um comensal e tem ciclo de vida 
direto e sua transmissão entre animais ocorre pela 
via fecal-oral. 

E) Tritrichomonas foetus por possuir cinco flagelos e 
ser encontrado nas fezes de cães e gatos pode ser 
facilmente confundido com trofozoítas de Giardia 
lamblia, provavelmente é um comensal e tem ciclo 
de vida direto e sua transmissão entre animais 
ocorre pela via fecal-oral. 

 
25 - A dirofilariose, também chamada “doença do verme 
do coração” (heartworm disease), é uma importante 
zoonose e poderá causar graves prejuízos a saúde 
humana. Sobre essa afecção marque a opção errada. 

A) O cão, ocasionalmente o gato, raramente o ser 
humano, e vários primatas não humanos são 
hospedeiros definitivos de D. immitis e os 
mosquitos (Culex spp., Aedes spp. e Anopheles 
spp.), são os hospedeiros intermediários e a 
transmissão deste nematódeo já foi descrita para as 
espécies Culex pipiens, Cx. quinquefasciatus, Aedes 
aegypti, Ae. albopictus, Anopheles maculipenis e 
Coquillettidia richiardii. 

B) D. immitis é um parasita do sistema circulatório 
(coração e grandes vasos), linfático, tecido 
subcutâneo, cavidade peritoneal ou mesentério de 
cães, canídeos silvestres e, menos freqüentemente, 
gatos, necessitando de um hospedeiro invertebrado. 

C) No ser humano, caracteriza-se por 
comprometimento do parênquima pulmonar ou 
nódulos subcutâneos, porém, nos cães, manifesta-se 
como lesões no endotélio vascular e obstruções 
causadas pelo parasita adulto, sendo encontrado 
principalmente no ventrículo direito do coração. 

 

D) Os parasitas machos adultos possuem 120 a 200mm 
de comprimento e 0,7 a 0,9mm de diâmetro, e as 
fêmeas adultas medem 250 a 310mm de 
comprimento e 1 a 1,3mm de diâmetro e são 
vivíparas, já as microfilárias medem 298μm de 
comprimento e 7,3μm de largura e possuem a 
extremidade anterior ovalada e a posterior reta. 

E) As dirofilárias são nematódeos pertencentes à 
superfamília Filaroidea, família Filariidae, 
subfamília Dirofilarinae, gênero Dirofilaria e o 
gênero Dirofilaria apresenta dois subgêneros, 
Dirofilaria (D. immitis) e Nochtiella (Dirofilaria 
tenuis, Dirofilaria repens e Dirofilaria ursi), no 
entanto somente a Dirofilaria (D. immitis) infecta o 
ser humano. 

 
26 - A dirofilariose é uma antropozoonose emergente de 
cães, que acomete os homens e poderá trazer graves 
alterações clinicas. Desta forma sobre essa afecção 
marque a opção correta. 

A) São reservatórios principais de D. immitis e D. 
repens os cães domésticos ou canídeos silvestres e 
o guaxinin.  

B) As filárias necessitam de um artrópode hematófago 
para o desenvolvimento do seu ciclo vital e os 
parasitas adultos, machos e fêmeas, vivem nos 
tecidos ou cavidades orgânicas dos hospedeiros 
definitivos, enquanto as fêmeas são ovovivíparas, 
incubam os ovos no útero e liberam larvas de 
segundo estágio (L2) para o sangue circulante, as 
quais se alojam. 

C) As microfilárias são ingeridas pelo artrópode 
durante o repasto sanguíneo e no interior do 
mosquito ou de outro artrópode, as microfilárias se 
desenvolvem até atingir o quarto estágio larvar (L4) 
migrando rapidamente até as partes bucais do 
hospedeiro invertebrado, sendo, então, depositadas 
na pele do animal pelos mosquitos, durante novo 
repasto sangüíneo. 

D)  As L4 adentram a pele do novo hospedeiro pelo 
local da picada do mosquito e, após vários meses de 
migração e maturação, alcançam as artérias 
pulmonares.  

E) O cão, ocasionalmente o gato, raramente o ser 
humano, e vários primatas não humanos são 
hospedeiros definitivos de D. immitis e os 
mosquitos (Culex spp., Aedes spp. e Anopheles 
spp.), são os hospedeiros intermediários e a 
transmissão deste nematódeo já foi descrita para as 
espécies Culex pipiens, Cx. quinquefasciatus, Aedes 
aegypti, Ae. albopictus, Anopheles maculipenis e 
Coquillettidia richiardii. 

 
27 - “Aumentam a reabsorção óssea, aumentando a 
competência osteoclástica, além de diminuir a atividade 
geradora de mátria óssea pelos osteoblastos, uma vez que 
inibe a transcrição genética da colagenase, que é 
promovida pelo fator AP-1.” Estamos se referindo ao(s): 

A) Antiinflamatórios não-ezteróidais 
B) Sulfas 
C) Quinolonas 
D) Antiinflamatórios esteroídais 
E) Tetraciclinas 



 

28 - São drogas que inibem a síntese protéica dos 
microorganismos sensíveis, ligando-se a subunidade 50S, e 
desta forma, interferem na formação de peptídeo pelo 
bloqueio da enzima peptidiltransferase, impedindo o 
alongamento da cadeia polipeptídica: 

A) Aminoglicosídeos 
B) Cloranfenicol 
C) Tetraciclinas 
D) Trobamicina 
E) Aureomicina 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
  
 
 
 
 
 
 

A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado  

 
As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 

 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 

32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro.  

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 



 

33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 

A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 
 


