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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose animal 

(PNCEBT) foi instituído em 2001 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) com o objetivo de diminuir o impacto negativo dessas zoonoses na saúde humana e 

animal. Sobre a brucelose e tuberculose bovinas, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro 

ou (F) falso. 

(    ) Com relação as vacinas disponíveis para a prevenção da brucelose, por ser uma amostra lisa de 

B. Abortus, a B19 é recomendada para a vacinação de machos e fêmeas gestantes.  

(   ) No Brasil, o PNCEBT definiu como oficiais e confirmatórios os seguintes testes para a 

brucelose bovina: Anel em Leite (TAL) e Fixação de Complemento (FC).  

(     ) Aproximadamente 90% das infecções pelo M. Bovis em bovinos e bubalinos ocorrem pela via 

respiratória por meio da inalação de aerossóis contaminados com o microrganismo.  

(   ) O homem adquire a tuberculose causada pelo M. Bovis por meio da ingestão de leite e 

derivados crus oriundos de vacas infectadas.  

(    ) Para a tuberculose, o teste diagnóstico da prega ano-caudal pode ser utilizada como prova de 

triagem tanto para gado de corte como para gado de leite devido a sua boa sensibilidade.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, V, V. 

B) F, F, V, V, F. 

C) F, V, V, V, F. 

D) F, F, F, F, V. 

 

12. Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, 

ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de 

outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda. Em relação a esse assunto, 

assinale a alternativa correta: 
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A) Logo após um tratamento térmico no leite, um teste de resultado negativo para fosfatase alcalina 

e positivo para peroxidase caracteriza um leite pasteurizado incorretamente.  

B) A expedição do leite pasteurizado deve ser conduzida sob temperatura máxima de 7
o
C (sete 

graus Celsius), mediante seu acondicionamento adequado, e levado ao comércio distribuidor através 

de veículos com carroçarias providas de isolamento térmico e dotadas de unidade frigorífica.  

C) Considera-se fraudado, adulterado ou falsificado o leite que for adicionado de substâncias 

conservadoras ou quaisquer elementos estranhos à sua composição.  

D) O leite pasteurizado deve apresentar uma densidade a 15
o
C (quinze graus centígrados) entre 

1028 (mil e vinte e oito) a 1040 (mil e quarenta).  

 

13. De acordo com a Regulamentação da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal – RIISPOA, é proibida a matança em comum de animais que no ato de inspeção “ante-

mortem”, sejam suspeitos das seguintes zoonoses. Assinale a alternativa correta: 

A) Carbúnculo hemático, febre aftosa, tuberculose e colibacilose. 

B) Carbúnculo sintomático, febre aftosa, brucelose e coccidiose. 

C) Carbúnculo sintomático, febre aftosa, brucelose e doença de Newcastle. 

D) Carbúnculo sintomático, febre aftosa, doença de Newcastle e salmonelose. 

 

14. A Portaria n
o
 210, de 10 de novembro de 1998, aprova o Regulamento Técnico de Inspeção 

Tecnológica e Higiênico Sanitária de carnes de aves. Sobre o abate de aves, analise: 

I. No abate de aves, o tempo mínimo exigido para uma sangria total, antes da qual não será 

permitida qualquer outra operação, é de 3 minutos.  

II. Permite-se o abate sem prévia insensibilização apenas para atendimento de preceitos religiosos 

ou de requisitos de países importadores.  

III. A temperatura das carcaças no final do processo de pré-resfriamento, deverá ser igual ou 

inferior a 4
o
C. Tolera-se a temperatura de 10

o
C, para carcaças destinadas ao congelamento 

imediato.  

IV. Os animais caquéticos devem ser rejeitados, não importando quais as causas ligadas ao processo 

de desnutrição.  

V. A absorção da água nas carcaças de aves submetidas ao pré-resfriamento por imersão, não 

deverá ultrapassar a 10% de seus pesos.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) I, II e V. 

B) I, II e IV. 
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C) I, II e III. 

D) II, IV e V. 

 

15. A inspeção “post-mortem” dos bovinos consiste no exame de todos os órgãos e tecidos, 

abrangendo a observação e apreciação de seus caracteres externos, sua palpação e abertura dos 

gânglios linfáticos correspondentes, além de cortes sobre o parênquima dos órgãos, quando 

necessário. Durante o abate de bovinos, a rotina de inspeção para a pesquisa de cisticercose bovina 

consiste em incisar e observar quais das seguintes estruturas? Assinale a alternativa correta: 

A) Músculos masseteres e pterigoideos internos e externos, língua e coração. 

B) Músculos masseteres e pterigoideos internos e externos, língua e intestinos. 

C) Músculos masseteres, língua e intestinos. 

D) Músculos masseteres e pterigoideos internos e externos, coração e cérebro. 

 

16. As salmonelas são transmitidas principalmente por via oro-fecal, frequentemente por meio da 

ingestão de alimento e água contaminados. Em relação ao gênero Salmonella, assinale a alternativa 

correta: 

A) A manifestação clínica mais comum de salmonelose é a pneumonia. 

B) Os pacientes humanos parecem ser suscetíveis a todos os sorotipos de Salmonella, sendo a febre 

tifoide, causada por S. Typhi, uma doença limitada a humanos.  

C) É permitido o uso de vacinas inativadas contra Salmonella Enteritidis em todos os 

estabelecimentos de criação de aves, matrizeiros, avoseiros e bisavoseiros.  

D) Em suínos, a salmonelose pode se manifestar sob a apresentação de septicemia aguda fulminante 

ou de doença intestinal debilitante crônica. O tipo de manifestação não depende da cepa de 

Salmonella, da dose infectante e da resistência do animal infectado.  

 

17. Acerca da inspeção “post mortem” e o julgamento de carcaças de bovídeos, assinale a 

alternativa correta: 

A) Em casos de tuberculose sempre deve ser realizada a condenação total da carcaça.  

B) São condenadas as carcaças em estado de caquexia.  

C) Carnes hidroêmicas (presença de edemas) podem ser aproveitadas na seção de salsicharia.  

D) Em casos de brucelose sempre deve ser realizada a condenação total da carcaça.  

 

18. A influenza aviária é uma doença contagiosa de aves domésticas que ocasiona alta taxa de 

mortalidade, foi relatada no norte da Itália, em 1878, e inicialmente foi denominada “peste aviária”. 
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Porém desde 1981 a terminologia influenza aviária de alta patogenicidade foi adotada para designar 

a forma mais virulenta da enfermidade. Sobre o assunto influenza aviária assinale a alternativa 

correta:  

A) A influenza aviária é uma doença de galinhas e outras aves, causada por diferentes tipos de 

vírus, pertencentes à família Paramyxoviridae, do gênero Influezavirus.  

B) Segundo a OIE, a influenza aviária não é uma doença de notificação obrigatória.  

C) Segundo a OIE, a influenza aviária é uma infecção que acomete aves domésticas causada por 

qualquer vírus da influenza aviária do tipo A, pertencente aos subtipos H5 ou H7.  

D) A influenza aviária é uma doença contagiosa das aves causada pelo vírus da influenza tipo C, 

membro da família Orthomyxoviridae.  

 

19. A raiva é considerada uma das zoonoses de maior importância em saúde pública. Estima-se que 

a raiva bovina na América Latina cause prejuízos anuais de centenas de milhões de dólares. Sobre a 

raiva assinale a alternativa correta: 

A) Para animais que já manifestaram sinais clínicos da enfermidade o tratamento é realizado com 

vacinas antirrábicas no chamado tratamento pós-exposição.  

B) As carnes provenientes de animais com suspeita de raiva podem ser aproveitadas para o 

consumo humano desde que bem preparadas e manipuladas por profissionais competentes da 

indústria de transformação de carnes.  

C) Após um cão suspeito de raiva agredir/morder uma pessoa, recomenda-se mantê-lo sob 

observação por um período de 10 dias.  

D) Desde a produção até sua aplicação, a vacina antirrábica deverá ser mantida sob refrigeração, em 

temperaturas variando entre 10
o
C e 12

o
C, evitando a incidência direta de raios solares.  

 

20. As bactérias do gênero Leptospira são espiroquetas, morfológica e fisiologicamente 

semelhantes, porém sorológica e fisiologicamente distintas. Os animais domésticos mais 

comumente acometidos são cães, bovinos, suínos e equinos. Com relação a leptospirose assinale a 

alternativa correta: 

A) A manifestação predominante na leptospirose bovina é aborto, geralmente no final da gestação, 

embora possa ocorrer em qualquer momento após a infecção.  

B) A leptospirose não é considerada uma zoonose, pois as pessoas são suscetíveis somente ao 

sorovar L. icterohaemorrhagiae.  

C) Em geral, a vacinação utilizando somente um sorovar já é sufiente para evitar a doença. Desta 

forma, impedindo a infecção e a excreção da bactéria.  
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D) As bactérias do gênero Leptospira são microrganimos frágeis; destruídas em ambientes úmidos, 

de temperatura temperada e pH neutro a ligeiramente alcalino. 


