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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

CONSOADA 

Quando a Indesejada das gentes chegar 

(Não sei se dura ou caroável), 

Talvez eu tenha medo. 

Talvez sorria, ou diga: 

- Alô, iniludível! 

O meu dia foi bom, pode a noite descer. 

(A noite com seus sortilégios.) 

Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, 

A mesa posta, 

Com cada coisa em seu lugar. 

Manuel Bandeira 

 

01 – A palavra “consoada” significa uma refeição 
leve feita pelos católicos em noites de jejum. 
Observando o contexto do poema de Manuel 
Bandeira trata de: 

A) Uma visita inesperada que chegará para jantar. 

B) A possibilidade da chegada da morte iminente. 

C) Uma espécie de balanço das atitudes tomadas 
durante a vida. 

D) Uma refeição agradável feita após um dia de trabalho 
puxado. 

E) A sensação de prazer provocada no eu-lírico por 
estar com todas as suas coisas em ordem. 

 

02 – Em razão de algumas estruturas linguísticas do 
texto está ERRADO afirmar que: 

A) A palavra indesejada foi escrita de forma proposital 
com letra maiúscula apesar de não ser o habitual por 
estar se referindo a uma pessoa. 

B) Em “(Não sei se dura ou caroável)”, a troca de 
parênteses por travessões não implicaria mudanças 
de teor gramatical 

C) Em “Alô iniludível!” é perceptível a presença de um 
recurso sintático conhecido como vocativo. 

D) “Talvez” trata-se de um advérbio de dúvida. 

E) “Encontrará” é uma forma verbal conjugada no Futuro 
do Presente do modo Indicativo. 

 

03 – No começo do poema, para expressar a 
incerteza da situação em que o eu-lírico se 
encontrava, foram empregadas expressões de 
sentido contrário, como dia e noite, dura e caroável. 
A essa figura de linguagem, dá-se o nome de: 

A) Metáfora   B) Comparação 

C) Antítese   D) Hipérbole  

E) Eufemismo  

 

04 – “Iniludível”, empregado no poema, significa 
aquilo que não se pode iludir. Seguindo a mesma 

linha de raciocínio, qual das alternativas abaixo está 
equivocada? 

A) Inalcançável – aquilo que não se pode alcançar 

B) Indiscutível - aquilo que não se pode discutir 

C) Indelével - aquilo que não se pode apagar 

D) Impossuível - aquilo que não se pode possuir 

E) Imprestável - aquilo que não pode prestar 

 

05 – Assinale a alternativa que apresenta 
classificação sintática CORRETA para a oração 
destacada abaixo: 

Quando a Indesejada das gentes chegar 

Alternativas: 

A) Oração subordinada adverbial causal 

B) Oração subordinada adverbial condicional 

C) Oração subordinada adverbial consecutiva 

D) Oração subordinada adverbial concessiva 

E) Oração subordinada adverbial temporal 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES 

06 – Qassem Soleimani, chefe de uma unidade 
especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos 
homens mais poderosos do país, morreu em um 
ataque com drone dos Estados Unidos no dia 
02/01/2020 em Bagdá, no Iraque.  

Com relação a este assunto, e com matérias do 
portal g1, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Qassem Soleimani tinha 62 anos e era um alto líder das 
forças militares iranianas. Herói nacional, ele foi o general 
da Força Al Quds, unidade especial da Guarda 
Revolucionária, um braço paramilitar de elite que 
responde diretamente ao aiatolá Ali Khamenei, líder 
supremo do país há mais de 40 anos. 

(     )  No dia 03/01/2020, Donald Trump disse que o ataque foi 
necessário para "conter o terror" e que não quer começar 
uma nova guerra no Oriente Médio. Soleimani articulou 
um eixo de alianças do Irã no Oriente Médio, como na 
Síria e no Iraque. Para os EUA, ele promovia o terrorismo 
e planejava novos ataques. 

(    )  A Embaixada dos EUA em Bagdá, que no dia 31/12/2019 
foi alvo de um ataque por milicianos xiitas iraquianos e 
seus apoiadores pró-Irã, pediu aos cidadãos norte-
americanos que estão no Iraque que deixem o país o 
mais rápido possível, por via aérea ou terrestre. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V  B) V, F, V             C) V, F, F 

D) F, V, V  E) F, F, V 
 

07 – Em 1972, na Suécia, ocorreu a conferência de 
Estocolmo, também conhecida como: 

A) Conferência Mundial do Desenvolvimento Sustentável 

B) Conferência internacional do desenvolvimento social 

C) Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 
Humano 
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D) Conferência das Nações Unidas sobre a Economia 
Mundial 

E) Conferência Mundial sobre o desenvolvimento 
Econômico 

 

08 – Começou a valer a partir do dia 06/01/2020 o 
limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque 
especial e também novas regras que permitem a 
cobrança de tarifa pelos bancos para disponibilizar 
esse crédito.  

Com relação a este assunto, analise os itens abaixo: 

I. A cobrança de tarifa só será permitida nesse primeiro 
momento para novos contratos. Para quem já tem cheque 
especial, a mudança nas regras passará a valer a partir 
de 1º de janeiro de 2021 

II. Essas alterações foram definidas em novembro de 2019 
pelo Banco Central. Até então, não havia um limite para a 
taxa do cheque especial, e os bancos só eram 
remunerados quando os clientes de fato faziam uso da 
modalidade. 

III. Quem tem até R$ 500 de limite no cheque especial não 
poderá ser cobrado por isso. Quem tiver mais pagará até 
0,25% sobre o valor que exceder esses R$ 500. A tarifa 
poderá ser cobrada até mesmo se o cliente não utilizar o 
limite do cheque especial. 

IV. O Banco Central disse que autorizou a cobrança da taxa 
para ajudar a reduzir o custo do cheque especial. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas os itens I e III estão incorretos. 

C) Apenas os itens III e IV estão incorretos. 

D) Apenas o item III está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos. 

 

09 – Autoridades dos Estados Unidos acreditam que 
o avião ucraniano que caiu em Teerã, no Irã, foi 
derrubado por um míssil iraniano, informou a 
imprensa americana no dia 9 de janeiro de 2020. O Irã 
negou essa possibilidade.  

Com relação a esse assunto e com matéria publicada 
no portal g1, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Nenhuma das 176 pessoas que estavam a bordo 
sobreviveu à queda. 

B) Segundo a agência de notícias Reuters, fontes do 
governo americano estão "confiantes" de que o avião 
foi derrubado por um míssil do Irã, de acordo com 
"dados de satélite". Ainda de acordo com a agência, 
as fontes, que não foram identificadas, dizem que a 
aeronave "muito provavelmente" foi derrubada 
acidentalmente pela defesa aérea iraniana. 

C) O chefe de aviação do Irã, Ali Abedzadeh, declarou 
em resposta que "cientificamente, é impossível que 
um míssil tenha atingido o avião ucraniano, e esses 
rumores não têm lógica", segundo a agência estatal 
iraniana Isna. 

D) Um relatório inicial da autoridade iraniana de aviação 
civil divulgado no dia 09/01/2020 informou que o 
avião pegou fogo antes de cair. 

E) De acordo com a CNN, o relatório inicial mostra que 
as caixas-pretas do avião foram danificadas, inclusive 
as "partes da memória". 

10 – De acordo com o g1, o salário mínimo de R$ 
1.039 fixado pelo governo federal para este ano não 
repõe a inflação do ano passado. Como o mínimo do 
ano passado de R$ 998 aumentou em 4,1%, o ajuste 
para 2020 ficou abaixo do Índice Nacional de Preços 
ao Mercado (INPC) de 2019, de 4,48%, divulgado no 
dia 10/01/2020. 

A inflação oficial, também anunciada no dia 
10/01/2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), indica que: 

I. O grande vilão dos preços foi a carne, com aumento de 
62,40% 

II. O segundo item com maior pesou foi plano de saúde, com 
alta de 8,24% 

III. A poupança fica praticamente empatada com a inflação 
em 2019, sem ganho real 

IV. Defasagem da tabela do IR chega a 103% 

V. Com o INPC de dezembro, aposentadorias de mais de um 
salário-mínimo aumentarão 4,48% 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Apenas os itens I, IV e V estão incorretos 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
MATEMÁTICA  

11 – Qual o juro obtido em uma aplicação financeira 
de um capital de R$ 50.000 durante o período de 5 
meses à uma taxa de juros simples de 40% ao mês? 

A) R$ 100.000,00  B) R$ 10.000,00 

C) R$ 15.000,00  D) R$ 40.000,00 

E) R$ 250.000,00 

 

12 – Num sítio há galinhas e bois, contando-se ao 
todo 74 cabeças e 198 pés. Quantas galinhas e bois 
há nesse sítio? 

A) 33 galinhas e 41 bois B) 44 galinhas e 30 bois 

C) 49 galinhas e 25 bois D) 23 galinhas e 51 bois 

E) 39 galinhas e 35 bois 
 

13 – As figuras 1, 2 e 3 correspondem, 
respectivamente, às planificações dos sólidos: 

 

Alternativas: 

A) Tetraedro, prisma hexagonal, octaedro 

B) Pirâmide, paralelepípedo, hexaedro 
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C) Pirâmide, prisma pentagonal, tetraedro 

D) Hexaedro, prisma hexagonal, tetraedro 

E) Pirâmide pentagonal, hexaedro, octaedro 

 

14 – Uma escada medindo 4m tem uma de suas 
extremidades apoiada no topo de um muro, e a outra 
extremidade distante 3m da base do muro. A altura 
desse muro é: 

A) 2,7m   B) 3m   C) 3,5m 

D) 2,5m  E) 2,6m 

 

15 – Em um hospital, 2 dos 3 médicos de plantão, 
atendem em média 4 pacientes em 30 min. Considere 
que, neste hospital, os 3 médicos trabalham com a 
mesma eficiência e que a média citada é sempre 
mantida. Assim, o tempo médio para atender 20 
pacientes é de: 

A) 1h45min  B) 1h  C) 1h40min 

D) 1h20min  E) 50min 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS             
DIGITADOR 

16 – Linux é um Sistema Operacional, assim como o 
Windows e o Mac OS, que possibilita a execução de 
programas em um computador e outros dispositivos. 
Porém, nem todas as opções de programas 
disponíveis para o Windows são disponíveis para 
este sistema operacional. Apesar disso, o Linux 
possui alternativas a todos esses programas.  

Sendo assim, assinale a alternativa que indique uma 
suíte de programas para edição de texto e planilhas 
disponível para o sistema operacional Linux: 

A) Libre Office 

B) Inkscape 

C) Scribus 

D) Cinelera 

E) Kivio 

 

17 – Muitos usuários acham que o uso de um teclado 
externo com atalhos de teclado para Word ajuda a 
trabalhar com mais eficiência. Para usuários com 
deficiência visual ou problemas de mobilidade, os 
atalhos de teclado podem ser mais fáceis do que 
usar a tela sensível ao toque e são uma alternativa 
essencial ao uso do mouse.  

Com relação aos atalhos de teclado que podem ser 
utilizados no programa Microsoft Office Word 2013 e 
usando como base o layout do teclado em 
português(BR), classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(    )  Para adicionar o negrito, o atalho é CTRL + B 

(    )  Se clicarmos em CTRL + W iremos criar um novo 
documento. 

(    )  Para selecionar todo o conteúdo do documento, devemos 
clicar em CRTL + T 

(    )  O atalho CTRL + R refaz uma ação desfeita, se possível. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V   B) F, V, V, V 

C) V, F, V, F   D) F, F, V, V 

E) V, V, F, F 

 

18 – O correio eletrônico (e-mail) é o serviço básico 
de comunicação na rede. Ele é muito rápido, envia e 
recebe mensagens em questão de minutos. Enviar 
dados via correio eletrônico é muito fácil. Tudo o que 
você precisa é ter acesso a rede mundial de 
computadores, dispor de um programa de correio 
eletrônico e conhecer o endereço da pessoa com 
quem deseja se comunicar.  

Sendo assim, são programas de correio eletrônico, 
EXCETO: 

A) Thunderbird   B) Opera Mail 

C) Mailbird   D) eM Client 

E) Touchbird 

 

19 – O agente público deve observar algumas regras 
para um bom desempenho da atividade no setor 
público. Essas regras constituem os princípios da 
Administração Pública, que estão presentes no Art. 
37 da Constituição Federal de 1988. Eles são levados 
em conta na hora de pensar as políticas públicas e 
além disso, influenciam as bases da gestão pública 
brasileira. 

São princípios da administração pública, EXCETO: 

A) Legalidade 

B) Impessoalidade  

C) Inaplicabilidade 

D) Publicidade 

E) Moralidade  

 

20 – A higiene do trabalho engloba normas e 
procedimentos adequados para proteger as 
integridades física e mental do trabalhador, seja 
protegendo-o de riscos decorrentes das tarefas do 
cargo e do ambiente físico em que está inserido, seja 
através da prevenção de doenças ocupacionais. Os 
objetivos são: a saúde, a segurança e o conforto do 
trabalhador. 

Sendo assim, leia os itens abaixo: 

I. A boa iluminação e temperatura são igualmente 
importantes para a saúde e conforto, por isso, atente-se 
a esses itens; 

II. Use os cabelos aparados, limpos e penteados e 
protegidos com toucas ou redes quando for o caso 

III. Use uniformes ou roupas sempre limpas; 

IV. Lave sempre as mãos e mantenha as unhas sempre 
limpas e aparadas, pois armazenam grande quantidade 
e variedade de sujeira. 

V. Preocupe-se com o lixo que produz e seu descarte 
correto, pois seu acúmulo traz riscos à saúde e à 
segurança da população. 

VI. Mantenha os filtros dos ares condicionados sempre 
limpos e higienizados. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Apenas o item VI está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
MÉDICO VETERINÁRIO 

16 – Animais criados a pasto possuem maior 
facilidade de movimentação e com isso o risco da 
ingestão de plantas tóxicas aumenta. No Brasil, 
casos de intoxicação por plantas são comuns e 
ocupam a terceira posição entre as principais causas 
de mortalidade em bovinos, perdendo somente para 
raiva e botulismo.  

Sendo assim, das espécies abaixo assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a uma planta tóxica 
para o rebanho de leite: 

A) Palicourea marcgravi. 

B) Solanum Malacoxylon. 

C) Tetrapterys Multiglandulosa spp. 

D) Opuntia cochenillifera. 

E) Mascagnia. 

 

17 – O Código de Ética é um instrumento normativo 
referencial para o exercício profissional. É neste 
documento que conhecemos os nossos direitos e 
deveres profissionais em uniformidade de 
comportamento, a partir de uma conduta exemplar. 
Conforme o Código de Ética do Medico Veterinário 
os honorários profissionais devem ser fixados 
atendendo os seguintes requisitos: 

I. Somente o trabalho necessário para realizar o 
procedimento; 

II. A complexidade da atuação profissional; 

III. O local da prestação dos serviços; 

IV. A qualificação e o renome do profissional que o executa; 

V. Não importando a condição socioeconômica do cliente. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18 – Segundo o Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA, 
2017), podem-se classificar os estabelecimentos de 
Indústria de Produtos de Origem Animal como 
segue: 

I. Propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas 
destinadas à manipulação ou ao processamento de 
produtos de origem animal; 

II. Estabelecimentos que recebam as diferentes espécies 
de animais para abate ou industrialização; 

III. Estabelecimentos que recebam o pescado e seus 
derivados para manipulação, distribuição ou 
industrialização; 

IV. Estabelecimentos que produzam e recebam ovos e seus 
derivados para distribuição ou industrialização; 

V. Estabelecimentos que recebam o leite e seus derivados 
para beneficiamento ou industrialização. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

19 – As regras para produção e padrão de qualidade 
do leite cru refrigerado, do pasteurizado e do tipo A, 
são determinadas pelas instruções normativas. A 
Instrução Normativa 76 trata das características e da 
qualidade do produto na indústria. Na Instrução 
Normativa 77, foram estabelecidos critérios para 
obtenção de leite de qualidade e seguro ao 
consumidor. As regras abrangem desde a 
organização da propriedade rural, suas instalações e 
equipamentos, até a formação e capacitação dos 
responsáveis pelas tarefas cotidianas, o controle 
sistemático de mastites, da brucelose e da 
tuberculose.  

Levando em consideração as instruções normativas 
assinale abaixo o número correspondente a o padrão 
de contagem bacteriana para o leite cru refrigerado 
na propriedade rural: 

A) 350 mil unidades por ml. 

B) 400 mil unidades por ml. 

C) 300 mil unidades por ml. 

D) 600 mil unidades por ml. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

20 – A toxoplasmose é uma doença infecciosa 
causada pelo protozoário Toxoplasmagondii, 
parasita intracelular obrigatório. É uma 
antropozoonose cosmopolita que afeta mais de 200 
espécies animais entre mamíferos e aves.  

O protozoário tem um ciclo biológico e seu 
hospedeiro definitivo é:  

A) Felídeos.   B) Aves domésticas. 

C) Ovinos.   D) Suínos. 

E) Roedores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

16 – De acordo com a Lei Complementar nº 009/11, 
de 24 de agosto de 2011, que dispõe sobre o plano 
de cargos e carreiras dos servidores públicos do 
município de Turvo/SC e dá outras providências, em 
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seu Art. 29. São concedidas ao Servidor as seguintes 
gratificações: 

I. Gratificação pelo cargo em comissão; 

II. Gratificação por desempenho; 

III. Função Gratificada; 

IV. Insalubridade nos casos do enquadramento da atividade. 

Estão CORRETOS os itens: 

A) I e II apenas 

B) II e IV apenas 

C) I, II, e III apenas 

D) I, II e IV apenas 

E) Todos estão corretos. 

 

17 – De acordo com o Decreto 4449/02, em seu Art. 
10. A identificação da área do imóvel rural, prevista 
nos §§ 3º e 4º do art. 176 da Lei no 6.015, de 1973, 
será exigida nos casos de desmembramento, 
parcelamento, remembramento e em qualquer 
situação de transferência de imóvel rural, na forma 
do art. 9º, somente após transcorridos os seguintes 
prazos: (Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005): 

I. Noventa dias, para os imóveis com área de cinco mil 
hectares, ou superior; 

II. Um ano, para os imóveis com área de mil a menos de cinco 
mil hectares; 

III. Cinco anos, para os imóveis com área de quinhentos a 
menos de mil hectares; 

IV. Sete anos, para os imóveis com área de duzentos e 
cinquenta a menos de quinhentos hectares; 

V. Doze anos, para os imóveis com área de cem a menos de 
duzentos e cinquenta hectares. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e II estão corretos 

B) Apenas os itens I, IV e V estão corretos 

C) Apenas os itens IV e V estão corretos 

D) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos  

E) Todos os itens estão corretos 
 

18 – O AutoCAD® é um software de CAD que 
arquitetos, engenheiros e profissionais de 
construção utilizam para criar desenhos 2D e 3D 
precisos. Atualmente está em sua versão 2020, e 
desde 2016 o programa tem recebido diversas novas 
funcionalidades, dentre as quais podemos citar 
EXCETO: 

A) Paleta de Blocos 

B) Vistas compartilhadas 

C) Comparar DWG™ (aprimorado) 

D) Anexar/extrair dados de nuvem de pontos 

E) Medida de filtro 4Ke 
 

19 – A Tecnologia Real Time kinematic-RTK utiliza 
medições das fases das portadoras e das 
pseudodistâncias (cófigo) para medição das 

distâncias entre os satélites e as antenas Global 
Navigation Satellite System – GNSS. Como é 
chamado o método de posicionamento que esta 
tecnologia utiliza? 

A) Posicionamento Absoluto; 

B) Posicionamento Global; 

C) Posicionamento Relativo; 

D) Posicionamento Diferencial; 

E) Posicionamento por Navegação. 

 

20 – O geoide é a superfície de nível do campo 
gravitacional terrestre gerada pela perpendicular à 
vertical em cada ponto da superfície terrestre na 
altitude média do nível dos mares, já a o elipsoide é 
uma superfície matemática obtida a partir da rotação 
de um elipse em todo do seu semieixo menor. 
Ambos raramente coincidem, devido as 
irregularidades da primeira superfície citada, qual é o 
nome da diferença entre as alturas? 

A) Altura geométrica 

B) Altitude ortométrica 

C) Ondulação geoidal 

D) Altura elipsoidal 

E) Cota 

 


