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Português
Leia atentamente a canção Coração selvagem, de Antônio Carlos Belchior,
cantor e compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Coração Selvagem
Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção
Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão
Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar
Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja
Não quero o que a cabeça pensa eu quero o que a alma deseja
Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo, tenho pressa de viver
Mas quando você me amar me abrace e me beije bem devagar
Que é para eu ter tempo,
Tempo de me apaixonar
Tempo para ouvir o rádio no carro
Tempo para a turma do outro bairro ver e saber que eu te amo
Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente
Tome um refrigerante, coma um cachorro-quente
Sim, já é outra viagem e o meu coração selvagem
Tem essa pressa de viver
Meu bem, mas quando a vida nos violentar
Pediremos ao bom Deus que nos ajude
Falaremos para a vida
Vida, pisa devagar, meu coração, cuidado é frágil
Meu coração é como vidro, como um beijo de novela
Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão
O meu som, e a minha fúria e essa pressa de viver
E esse jeito de deixar sempre de lado a certeza
E arriscar tudo de novo com paixão
Andar caminho errado pela simples alegria de ser
Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo
Vem morrer comigo, meu bem, meu bem, meu bem
Talvez eu morra jovem
Alguma curva no caminho, algum punhal de amor traído
Completará o meu destino

Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo
Vem morrer comigo, meu bem, meu bem, meu bem
Meu bem, meu bem, meu bem
Que outros cantores chamam baby
Que outros cantores chamam baby
Que outros cantores chamam baby, meu bem

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Embora o eu lírico demonstre uma pressa por viver, há momentos em que
ele deseja calmaria.
II – O eu lírico receia aventurar-se pelo desconhecido.
III – A noção de velocidade é frequentemente empregada ao longo da canção.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e III.
b) Apenas II.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
02. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu lírico expressa veladamente seu desejo de se aventurar solitariamente
pelo mundo.
II – A figura de linguagem presente em “meu coração é como vidro” é
metonímia.
III – O eu lírico demonstra ser uma pessoa racional, pois apenas toma decisões
pensadas.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

Apenas II.
I e III.
Todas.
Apenas III.

03-Todas as estrofes da canção, com exceção da terceira, começam com o
vocativo “Meu bem”. A figura de linguagem presente nessa repetição é:
a) Assonância.
b) Metáfora.
c) Anáfora.
d) Zeugma.

Leia atentamente a tirinha de Helga a seguir para responder às questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – O humor da tirinha está relacionado ao campo semântico da palavra
“estrada”.
II – No terceiro quadrinho, é possível identificar que Helga utiliza o sentido
conotativo da palavra “estrada”.
III – Helga exprime um juízo de valor negativo com relação ao comportamento
dos homens.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas III.

05-Assinale a alternativa correta:
a) No primeiro quadrinho, o verbo “ouvir” está conjugado no imperativo do
modo indicativo.
b) Ao longo de toda a tirinha, há o total de sete verbos.
c) O pronome “nunca”, presente no último quadrinho, poderia ser
substituído, sem prejuízo de significado, por “jamais”.
d) No segundo quadrinho, a locução verbal “vai aprender”, formada por um
verbo auxiliar e um principal, poderia ser substituída por “aprenderá”.
06- Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) Meu filho está passando mau.
b) A cerração dificulta a visibilidade do mar.
c) Esta noite, Priscila tocará pela primeira vez no conserto.
d) Algumas reformas acabam afetando os extratos sociais
vulneráveis.

mais

07- Acerca da acentuação tônica e gráfica, é possível afirmar que:
a) Acentuação tônica está relacionada com a intensidade dos fonemas.
b) Toda acentuação tônica é uma acentuação gráfica.
c) As palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última.
d) Não há, na língua portuguesa, palavras monossílabas tônicas.

08- Acerca dos sufixos, é possível afirmar que:
a) Os sufixos são unidades mínimas da palavra que, isoladamente,
possuem um significado.
b) Os sufixos são um morfema que, quando acrescentados a um radical,
formam uma nova palavra.
c) Os sufixos, assim como os prefixos, são afixos incapazes de transformar
a classe gramatical de uma palavra.
d) Na língua portuguesa, apenas o processo de derivação sufixal se utiliza
dos sufixos para a formação de palavras.
09-Assinale a alternativa cuja partícula “que” desempenha a mesma função da
partícula presente na frase “O que aconteceu nessa casa?”:
a) Queremos entender o que você quis dizer naquele momento.
b) Você pegou o livro que estava em cima da mesa?
c) Esta peça não tem um quê de mistério?
d) Que vontade que eu tenho de conversar com você às vezes.
10-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) Rendeu-se à polícia os três suspeitos.
b) Podem haver problemas graves na nova administração empresarial.
c) André ou Joaquim ganharão o prêmio.
d) As reuniões, os pedidos, as súplicas, nada o convenceu
Conhecimentos Gerais
11- Sobre o corona vírus:
I-O vírus começou a circular no fim de dezembro em Wuhan cidade com 11
milhões de habitantes localizada na China Central. Os relatos inicias indicavam
que uma 'doença misteriosa' estava infectando as pessoas rapidamente,
desencadeando pneumonia.
II-Em janeiro deste ano a China anunciou as primeiras mortes e na sequência o
crescimento desenfreado de registros. Outros países passaram a relatar casos,
como Tailândia, Austrália e Estados Unidos, e a adotar ações em portos e
aeroportos.
III-Até o dia 6 de fevereiro, o número de mortes pelo novo coronavírus no
mundo saltou para 638, com a confirmação de mais 73 óbitos na China. O total
de infectados pela doença chega a 31,4 mil. Fora da China, há registro do vírus
em 24 países.
IV- A origem do chamado novo coronavírus ou “2019-nCoV” ainda é
desconhecida. A hipótese mais provável é que a fonte primária do vírus seja
animal e que ele tenha começado a circular em um mercado de frutos do mar
em Wuhan, na China. Nesse mercado, além de frutos do mar, são vendidos
animais silvestres vivos, como morcegos.
São corretas:
a) I, II e III
b) I, III e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

12-Parasita venceu quatro prêmios no Oscar 2020: melhor filme, melhor
direção, melhor roteiro original e melhor filme estrangeiro. A produção do filme
é:
a) Americana
b) Sul Coreana
c) Francesa
d) Chinesa
13-O Fórum Econômico Mundial celebrou a sua 50ª reunião anual entre os dias
21 e 24 de janeiro. Com o lema “Grupos de interesse para um mundo coeso e
sustentável”, o encontro reuniu os principais líderes empresariais,
governamentais e da sociedade civil para tratar os desafios e oportunidades
derivados da Quarta Revolução Industrial. O evento aconteceu na:
a) Suíça
b) França
c) Estados Unidos
d) Alemanha
14- A data do aniversário da cidade de Silveiras é comemorada em:
a) 28 de fevereiro
b) 12 de Julho
c) 15 de maio
d) 18 de novembro
15-Assinale a alternativa incorreta sobre a história de Silveiras:
a) Uma das famílias que se estabeleceu ao longo de uma trilha no século
XVIII, por onde seria escoado o ouro que vinha de Minas Gerais para ser
fundido no Rio de Janeiro uma foi a dos Silveiras, que foram seus primeiros
habitantes e ergueram o Rancho do Tropeiro que, futuramente, acabou
dando origem à cidade que surgiu no local, e que acabou herdando o nome
de tal família de pioneiros.
b) Em 1842, ocorreram as Revoltas Liberais, que foram movimentos que
agitaram o país durante o período imperial de D. Pedro II. Como Silveiras foi
a única cidade da província de São Paulo a oferecer resistência às tropas
imperiais, a cidade foi derrotada por Caxias e ocupada pelas tropas
imperiais. Silveiras se rendeu após o episódio conhecido como “Trincheiras”,
quando 56 chefes de família silveirenses foram assassinados pelas tropas
lideradas pelo Barão de Caxias.
c) A cidade entrou em decadência devido à vários fatores: primeiramente,
com a abolição da escravatura e com o esgotamento das terras que eram
usadas sem adubo durante o Ciclo do Café e com a posterior expansão dos
cafezais para o oeste do Estado de São Paulo. A quebra da bolsa de valores
de Nova York trouxe uma queda brutal no preço do café, acentuando o
declínio dos fazendeiros silveirenses. Por todos esses motivos é que
Euclides da Cunha, em sua memorável obra “Cidades Mortas”, fez um relato
do cenário desolador enfrentado por Silveiras e outras cidades da região.
d) Em 1932, Silveiras sofreu novamente com a eclosão da Revolução
Constitucionalista de 1932, pois foi novamente derrotada pelas tropas
governamentais que, desta vez, queimaram todos os arquivos e documentos
de cartório e históricos existentes na cidade, além de terem saqueado todas

suas casas. Em tal ocasião, a cidade foi bombardeada, suas casas
destruídas e seu povo foi intimado a deixar a cidade.
16- Complete:
Segundo a Lei Orgânica de Silveiras no seu ARTIGO 79 – A administração é
obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de
_____________úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob
pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a
sua expedição.
a) 5 (cinco) dias
b) 10 (dez) dias
c) 15 (quinze) dias
d) 30 (trinta) dias.
17- A Lei Orgânica de Silveiras, no seu Capitulo IV- Do Meio Ambiente, dos
Recursos Naturais e do Saneamento, determina:
I- O Município providenciará, com a participação da coletividade, a
preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio
ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades
locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico.
II- A execução de obras, atividades, processos produtivos e
empreendimentos, e a exploração de recursos naturais de qualquer
espécie, quer pelo setor público, quer pelo particular, serão admitidas
se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
III- Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo
Município na forma da lei.
IV- É obrigatória, na forma da lei, a recuperação, pelo responsável, da
vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
Assinale a alternativa correta:
a) I, II e III
b) I, III e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV
18- Complete de acordo com o artigo 188, da Lei Orgânica de Silveiras: –
Cabe ao Poder Público, bem como ___________________, assegurar à
criança e ao adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiência,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma
de negligência, a discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
a) A Família
b) Ao Estado
c) Ao Conselho Tutelar
d) À Sociedade.

19- Complete:
Quatro pessoas morreram por intoxicação após consumir uma cerveja da
marca Backer, em __________. A contaminação foi feita por dietilenoglicol,
uma substância identificada nas cervejas da marca. As mortes aconteceram
entre os dias 28 de dezembro a 7 de janeiro. De acordo com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, até o dia 28, análises constataram
que 41 lotes de 10 rótulos da cervejaria estavam contaminados.
a) São Paulo
b) Minas Gerais.
c) Rio de Janeiro
d) Espirito Santo
20- Dengue é uma doença febril grave causada por um arbovírus. Arbovírus
são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos.
Existem quatro tipos de vírus de dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 4). Cada pessoa
pode ter os 4 sorotipos da doença, mas a infecção por um sorotipo gera
imunidade permanente para ele. São sintomas da dengue.
I-Febre alta
II- Diarreia
III- Dores musculares intensas
IV-Manchas vermelhas no corpo
Marque a alternativa correta:
a) I, III, IV.
b) I, II, III.
c) I, II, IV.
d) II, III, IV.

Conhecimentos Específicos

21- Nos felídeos são manifestações clínicas da esporotricose, EXCETO:
a) As lesões iniciam-se comumente nos membros, cabeça ou base da
cauda, eventualmente atingem a região dos olhos e da boca e se
assemelham a feridas devido a brigas, principalmente em gatos machos
livres; o que confunde o proprietário do animal.
b) São lesões circulares elevadas (pápulas ou nódulos), com alopecia, que
evoluem para ulceração com necrose central (gomas) crostosas e com
exsudato purulento e hemorrágico.
c) As lesões não cicatrizam, mas respondem a antibioticoterapia e
apresentam evolução lenta, difundindo-se pelo corpo.
d) Por vezes, a partir do ponto de entrada do fungo, surgem nódulos
enfileirados, às vezes exsudativos, que se constituem em linfonodos
aumentados de volume, em cadeia linear, dando o aspecto de “rosário”.

22- Sobre a leptospirose, pode-se afirmar que:
a) Os roedores são sintomáticos e os principais transmissores da
leptospirose por excretarem a bactéria pela urina por praticamente toda vida.
b) Nas espécies de animais de produção, a leptospirose se constitui na
maioria das vezes em enfermidade reprodutiva responsável pela baixa
produção de leite e carne em função da ocorrência de mastites, da
infertilidade e do abortamento, nascimento de animais fracos causando
enormes prejuízos aos rebanhos.
c) A sorologia negativa na fase inicial exclui doença, já que os anticorpos
começam a diminuir a partir da segunda semana.
d) Na doença aguda e de curso moderado, é recomendado o uso de
penicilina G e ampicilina, e na avançada e grave, o uso de doxiciclina,
ampicilina e amoxicilina.
23- A Instrução normativa MAPA 50, de 24 de setembro de 2013, estabelece
que a suspeita de raiva em qualquer espécie animal é um evento de
notificação______________ que deve ser comunicada aos serviços médicoveterinários oficiais em um prazo máximo de ____________ da sua
constatação.
a) facultativa; 48 horas.
b) livre; 24 horas.
c) voluntário; 48 horas.
d) compulsória; 24 horas.
24- É considerada uma das doenças mais antigas, citada por Hipocrates entre
450-420 a. C. É uma doença infectocontagiosa, de caráter agudo ou crônico
que acomete principalmente os equídeos, podendo acometer o homem, os
carnívoros e eventualmente pequenos ruminantes. Também conhecido como
“Lamparão” ou “Catarro de Burro” causada pela bactéria Burkholderia mallei,
que uma vez inoculado no organismo animal desencadeia formação de nódulos
e úlceras em trato respiratório ou na pele. Trata-se:
a) do mormo.
b) da brucelose.
c) da psitacose.
d) da leishmaniose.
25- Julgue as seguintes afirmativas sobre o botulismo:
I. O botulismo é uma intoxicação causada pela neurotoxina produzida pelo
Clostridium botulinum, caracterizada principalmente por paralisia da
musculatura esquelética podendo acometer o homem e todas as espécies
animais, inclusive aves e peixes.
II. O Clostridium botulinum é encontrado normalmente na microbiota intestinal e
nas fezes dos animais, contaminando o solo, fontes de água e os alimentos.
Quando encontra condições favoráveis para seu desenvolvimento como
anaerobiose em matéria orgânica (de origem animal ou vegetal) em putrefação,
temperatura adequada e umidade, o esporo passa para a forma vegetativa
iniciando então a produção da toxina botulínica.
III. A toxina penetra no sistema nervoso central, permanecendo o suscetível
confuso durante a evolução do quadro. A doença evolui produzindo a paralisia
progressiva dos nervos motores, porém essas lesões nervosas são reversíveis.

IV. O diagnóstico diferencial de botulismo em animais de produção deve ser
realizado com raiva e outras encefalites, doença de Aujeszky, miastenia gravis,
polirradiculoneirite, outras intoxicações; nos cães, principalmente com
cinomose.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) todas afirmativas.
26- Assinale a alternativa INCORRETA sobre a tuberculose:
a) Nos rebanhos, a principal fonte de M. bovis são bovinos infectados que
residem no próprio rebanho, ou animais recentemente adquiridos. A
disseminação dentro do rebanho é devida principalmente à transmissão por
aerossol entre animais em contato próximo, mas pode ocorrer da fêmea
lactante à sua cria, pelo leite contaminado, ou simplesmente pelo contato
próximo entre a mãe e o bezerro.
b) Nos cavalos a tuberculose é pouco frequente, sendo a via de infecção
predominantemente digestiva.
c) Sendo uma doença geralmente com evolução aguda e progressiva os
animais apresentam caquexia progressiva, hiperplasia de linfonodos
superficiais e ou profundos, dispneia, tosse, mastite, endometrite,
infertilidade entre outros.
d) O controle da tuberculose bovina baseia-se principalmente nos testes
tuberculínicos do rebanho e sacrifício ou abate sanitário dos reagentes.
27- A pitiose:
a) é uma doença gástrica micótica, podendo ser assintomática ou crônica,
causada por uma levedura e acomete principalmente aves.
b) é uma infecção micótica superficial que pode causar dermatite e otite
externa, sua ocorrência está associada com fatores predisponentes como
distúrbios endócrinos e metabólicos.
c) é uma micose de evolução aguda a crônica que acomete a cavidade
nasal, tecidos paranasais e pulmões, podendo disseminar pelo sistema
nervoso central, é adquirida por inalação de propágulos fúngicos
desidratados.
d) é uma doença granulomatosa frequentemente observada na espécie
equina e canina e os animais se infectam pelo contato com zoósporos
presentes na água.

28- A compostagem de gado morto:
a) Tem um bom controle de doenças e o composto resultante pode ser
usado como fertilizante ou para estruturar o solo.
b) Consiste na criação de um ambiente, que podemos denominar de
ecossistema bacteriano misto, sem oxigênio, que transforma o animal morto
em metano, dióxido de carbono e lodo.
c) Gera produtos “não comestíveis”, como sólidos proteináceos, gordura
fundida e água, podendo sólidos e gorduras ser utilizados como ingredientes
de ração para animais, adubos, biodiesel, saboarias, produtos de higiene e
limpeza e indústria química.
d) Tem como fator essencial o crescimento de bactérias anaeróbicas. Uma
umidade inicial de 80 a 90% é o ideal para o início de uma compostagem.
29- Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um carrapato:
a) Monóxeno.
b) Dioxeno.
c) Trioxeno.
d) Tetraoxeno.
30-São características dos piolhos mastigadores (malófagos):
a) Cerdas pelo corpo. Presença de asas.
b) Passam toda a vida no hospedeiro, agarrados aos pêlos ou penas.
c) Metamorfose completa.
d) Possuem a cabeça mais estreita que o tórax.

