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Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
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- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
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Função: Tratador de Animais
Português
SÃO FRANCISCO
Lá vai São Francisco pelo caminho,
de pé descalço, tão pobrezinho.
Dormindo à noite junto ao moinho,
bebendo água do ribeirinho.
Lá vai São Francisco de pé no chão,
levando nada no seu surrão.
Dizendo ao vento: Bom dia amigo!
Dizendo ao fogo: Saúde irmão.
Lá vem São Francisco pelo caminho,
levando ao colo Jesus Cristinho,
fazendo festa no menininho,
contando histórias pros passarinhos.
Lá vai São Francisco pelo caminho...

Título original "São Francisco" de Vinícius de Morais e Paulo Soledade
Versão cantada por Ney Matogrosso

1-Os autores falam da vida de São Francisco de Assis, demonstram que ele é pobre pois:
I-Ele está descalço.
II-Nada leva ao seu surrão.
III-Leva no colo Jesus Cristinho
IV-Fala com o vento e o fogo.
São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I, II e III
d) I, II, III e IV
2-A palavra Surrão, usada no poema, dá o sentido de:
a) Sujeira
b) Bolsa de couro usada pelos pastores
c) Coberta
d) Pé-no-chão
3-Pelo poema São Francisco está:
a) Triste porque é muito pobre.
b) Desanimado porque fala sozinho.
c) Animado levando no colo Jesus Cristinho.
d) Infeliz.

4-A separação da palavra ribeirinho é;
a) Ri-bei-ri-nho
b) Ri-be-i-ri-nho
c) Ribei-rinho
d) Ribei-ri-nho
5-Assinale a alternativa em que os dois substantivos estão no masculino plural.
a) Céu – dias
b) Passarinhos- ventos
c) Redes – pés
d) Luz – rostos
6-Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente.
a) água -caza - cachorro
b) ideia - licheiro -higienizado
c) detergente -licho - desinfetante
d) casa - limpeza – lixo
7-Assinale a alternativa em que o plural do substantivo está correto.
a) O cão – os cãos
b) O troféu – os troféis
c) O pagão – os pagões
d) O cristão – os cristãos
8-Na frase “Dez entre seis brasileiros preferem carne”, o verbo contém quantas vogais?
a) 2
b) 3
c) 4
d) Não há verbo na frase dada
9-Dentre as frases abaixo, a única correta é:
a) Está chovendo, mas nós vai ficar aqui.
b) Está chovendo , mas nós vamos ficarmos aqui.
c) Está chovendo, mas nós vamos ficar aqui.
d) Está chovendo, mas vamos ficarmos aqui.
10-Qual o antônimo de chorona?
a) Risonha
b) Birrenta
c) Manhosa
d) Instável

Conhecimentos Gerais
11-Quais destes bairros são pertencentes ao Município de Queluz, assinale a alternativa
correta:
a) Figueira, São João e Mantiqueira.
b) Alto Santo Cruzeiro, Villa Nova e Morro do Rocio.
c) Vigor, Figueira e Porteira.
d) Nova Queluz, Alto do Cristo e São Sebastião.

12-Qual o nome correto da Ponte central sobre o Rio Paraíba do Sul?
a) Ponte Governador Bruno Covas;.
b) Ponte Governador Mário Covas.
c) Ponte Prefeito Mario Fabri.
d) Ponte Prefeito José Edson Torino.
13-Qual o nome do Centro Cultural do Município de Queluz, assinale a alternativa
correta:
a) Centro Cultural João Baptista de Mello e Souza.
b) Centro Cultural Lyrio Panicali.
c) Centro Cultural Natal da Portela.
d) Centro Cultural Malba Tahan.
14-Qual o nome da personalidade histórica retratada no busto instalado na Praça Portugal no
Município de Queluz/SP?
a) Dom Pedro II;.
b) Dom Pedro I.
c) Dom João VI.
d) Dom Pedro V.
15-De que ano é datada a construção da Igreja Matriz de São João Batista do Município de
Queluz/SP?
a) 1800
b) 1842
c) 1830
d) 1876
16-Morreu na madrugada de 5 de agosto de 2022 o ator, escritor, humorista, diretor e
apresentador de televisão, aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São
Paulo. Trata-se de:
a) Chico Anísio.
b) Gugu Liberato.
c) Jô Soares.
d) Paulo Gustavo.
17-Segundo o artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Queluz: “O Poder Executivo é
exercido pelo Prefeito, eleito para um mandato de
, na forma estabelecida
pela Constituição Federal.” Preenche corretamente a lacuna:
a) três anos.
b) quatro anos.
c) cinco anos.
d) seis anos.
18-A Copa do Mundo 2022 será realizada:
a) Síria
b) Inglaterra
c) França
d) Catar
19-A Guerra da Rússia com a Ucrânia completou recentemente ( agosto de 2022)
a) 6 meses
b) 1 ano
c) 2 anos
d) 3 meses

20-O valor mensal atual do Vale Gás, programa brasileiro, é de;
a) R$ 125,00
b) R$ 120,00
c) R$ 110,00
d) R$ 130,00

Conhecimentos Específicos
21-Sobre o bem-estar animal:
a) Refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve aspectos como saúde,
felicidade e longevidade.
b) Somente é considerado importante o bem-estar de animais domésticos.
c) É avaliado exclusivamente de acordo com a nutrição do animal.
d) Não inclui o estado afetivo dos animais pois já está comprovado que animais não possuem
sentimentos ou emoções.
22-As feridas são “aberturas” na pele ou mucosas atingindo subcutâneo e até mesmo tecidos
mais profundos. Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) O tratamento da ferida é baseado no controle da hemorragia, limpeza e proteção.
b) Uma ferida limpa, seca e protegida cicatriza-se mais rapidamente.
c) Se a ferida é muito grande, e faz menos de 6 (seis) horas que ocorreu, ela poderá ser suturada.
d) Se houver hemorragia grande, com muito sangramento, contínuo, e o controle estiver difícil,
coloque uma compressa sobre o local, um saco com água quente sobre a compressa, e enrole
uma faixa sobre o saco fixando-o no local.
23-Zoonoses são doenças transmitidas pelos animais aos seres humanos. São exemplos de
zoonoses:
a) sífilis, lordose, candidíase.
b) acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio.
c) raiva, doença de Chagas, toxoplasmose.
d) colagenose, artrose, osteoporose.
24-O cachimbo ou pito é um excelente instrumento para ser usado na maioria dos equinos não
cooperativos pois:
a) ele causa a queda do animal rapidamente ao chão.
b) sua passagem pelo lábio inferior ou superior, com posterior torção, induzirá dor considerável, o
que obrigará o animal se manter quieto.
c) sua passagem pelo quadril do animal pressiona seu abdome, imobilizando o animal.
d) ele imobiliza as quatro patas do animal, restringindo o movimento.
25-Julgue as seguintes afirmativas sobre anatomia básica animal:
I. O sistema digestivo ou digestório é um canal que se estende da cavidade oral ao ânus,
podendo ser chamado também de trato gastrointestinal.
II. O sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina, possui a função de filtrar
as impurezas do sangue que circular no organismo.
III. O sistema cardiovascular é o sistema que inclui o coração e os vasos sanguíneos. O coração
fica localizado no centro do tórax e funciona como uma bomba.
IV. O sistema nervoso é responsável por coordenar funcionalmente todos os órgãos e sistemas
do corpo.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.

b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
26-Parto animal que não se realiza somente com as forças maternas, necessitando de
intervenção manual, médica e/ ou instrumental do obstetra constitui definição de:
a) parto distócico.
b) aborto.
c) parto cesariano.
d) parto humanizado.
27-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre criação de galinhas:
a) A água para ser fornecida às aves deve ser fresca, sem contaminantes, proveniente de um
reservatório central para facilitar o manejo de vacinas e fornecimento de outros medicamentos
quando necessários.
b) Em dias muito quentes, o consumo de água pelas aves dentro do galinheiro diminui e a
produção de ovos e carne aumenta.
c) O piso do galinheiro deve possuir declividade, ser de cimento liso, de maneira que facilite a
limpeza e desinfecção, além de evitar a passagem de umidade do solo para o galinheiro.
d) A campânula é o equipamento mais importante utilizado na avicultura. A ave, na fase inicial,
necessita de receber calor para que seu desenvolvimento não seja prejudicado.
28-Qual o tipo de cocho é o mais recomendado para alimentação de bovinos de corte em
confinamento, devido à facilidade de conservação e limpeza?
a) de tambor plástico.
b) de madeira.
c) pré-moldado de concreto.
d) de ferro.
29-Sobre o casqueamento da bovinocultura, julgue as seguintes afirmativas:
I. Vacas com menos de 45 dias antes do parto não devem ser casqueadas.
II. O casqueamento preventivo deve ser uma rotina, principalmente nas fazendas produtoras de
leite.
III. O casqueamento curativo deve ser feito apenas por médico veterinário.
IV. Animais que apresentam algum desvio de aprumo ou início de doença de casco devem ser
casqueados o mais rápido possível, independentemente da idade.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
30-Sobre o bem-estar animal na produção de suínos, é INCORRETO afirmar que:
a) A adequada e rotineira limpeza das instalações garante um ambiente mais apropriado aos
suínos. Sempre que possível a limpeza deve ser realizada a seco (com auxílio de pá, espátula,
rodo e/ou vassoura) uma vez que impacta tanto no custo (consumo de energia) quanto nas
questões ambientais (maior volume de dejetos a tratar), além de ser um recurso natural esgotável.
b) A verificação da saúde dos animais não deve ser feita de maneira rotineira. Somente deve ser
realizada em animais prostrados, inapetentes ou com dificuldade de locomoção pois esse tipo de
verificação gera estresse nos animais.
c) Sempre que possível deve-se disponibilizar luz natural, à parte da iluminação artificial. O
mesmo é válido para ventilação.
d) O suíno demanda diferentes temperaturas em cada uma das fases de criação.

