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Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem cometer
rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal. Poderá ser levado somente o
gabarito provisório de respostas.
- Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2022

Função: Assistente Rural
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-Os ___________ utilizados em vacas são fixados na linha média do dorso da vaca, logo
adiante da base da cauda. Um dispositivo “disparado” indica que o animal foi montado.
a) detectores de monta.
b) rufiões.
c) podômetros.
d) grilhões.
22-Julgue as seguintes afirmativas sobre o uso de ectoparasiticidas:
I. Para dar bons resultados, o uso de inseticida em pós, sprays ou líquidos geralmente requer dois
ou mais tratamentos, visto que mesmo o aplicador mais diligente não conseguirá aplicar tais
produtos na concentração exata em todas as partes do corpo do animal.
II. Os banhos de imersão ou aplicações de spray contendo a concentração necessária de
inseticida são utilizados para controlar ácaros, piolhos, carrapatos e certos dípteros, como as
varejeiras, em ovinos e bovinos.
III. O controle de insetos em leiterias ou estábulos pode ser auxiliado pelo uso de várias tiras de
resinas incorporando o inseticida.
IV. Os ectoparasiticidas em pó para polvilhar, devem ser bem espalhados na pele ou nos pelos e,
no caso de animais de estimação que vivem em casas, na cama.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
23-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a obtenção de leite de vaca de forma higiênica:
a) Para reduzir o risco de contaminação do leite, o local de ordenha deve ser limpo, arejado,
confortável, bem dimensionado e funcional para a vaca e para o ordenhador.
b) O local de ordenha deve ter boa ventilação, mas não devem ser muito abertos devendo-se
evitar entrada de ventos em demasia, chuvas e outras intempéries.
c) Animais com mastite (inflamação da glândula mamária), podem ser normalmente ordenhados
pois a inflamação não interfere diretamente na qualidade do produto.
d) Os equipamentos de ordenha contribuem fortemente para aumentar a carga microbiana do leite
cru. A medida preventiva mais indicada para eliminar esse perigo é uma higienização adequada
dos equipamentos.
24-Sobre administração de vacinas em bovinos, é INCORRETO afirmar que:
a) A seringa dosadora (pistola) é a recomendada para a aplicação endovenosa.
b) Para evitar a contaminação de alimentos humanos e vacinas, as vacinas devem ser
armazenadas em geladeira exclusiva para esse fim.

c) O frasco de vacina deverá permanecer guardado na caixa de isopor com gelo, protegida do sol,
sendo retirada apenas para abastecer a seringa dosadora.
d) As vacinas após abertas ou preparadas devem ser usadas completamente, não sendo
recomendado o armazenamento para posterior utilização.
25-As propriedades rurais, que trabalham com animais de produção, sejam elas em sistema
extensivo, semi-intensivo ou intensivo, geralmente utilizam cercas para dividir as suas áreas,
buscando o melhor manejo dos animais de acordo com a finalidade. Recomendam-se alguns
pontos importantes referentes às cercas convencionais:
I. Manter sempre as cercas com arame devidamente esticado e emendado (em caso de locais
com arame arrebentado/quebrado).
II. Substituir estacas de madeiras que estejam quebradas ou apodrecidas com o desgaste do
tempo.
III. Acrescentar estacas (diminuir os intervalos entre estacas) ou acrescentar balancim, caso
esteja ocorrendo fuga de animais.
IV. Após a construção ou a manutenção de cercas, revisar o ambiente de trabalho e retirar todos
os materiais que sobraram do serviço (arame, prego, plástico, restos de madeira, entre outros),
dando-lhes o destino correto. A presença desses itens no ambiente rural pode ocasionar
acidentes às pessoas e aos animais.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
26-A cama é um material absorvente colocado sobre o piso para proporcionar mais conforto e
higiene ao cavalo. Deve ser convidativa para que ele se deite, em quantidade e altura suficientes
para que não exponha o piso da baia ao se movimentar. O ideal é que os tipos de cama sejam de
material:
a) tóxico e palatável.
b) não tóxico e não palatável.
c) tóxico e não palatável.
d) não tóxico e palatável.
27-Sobre a aplicação de corretivos e fertilizantes no solo, é INCORRETO afirmar que:
a) O principal objetivo da aplicação de corretivos e fertilizantes é melhorar as características
químicas do solo, principalmente no que se refere à disponibilidade de nutrientes às plantas, com
consequente redução da produtividade.
b) Para maximizar a disponibilidade de nutrientes às plantas, deve-se fazer o uso dos corretivos
com antecedência ao uso dos fertilizantes, pois aspectos da melhoria química do solo
pressupõem a utilização de fertilizantes em solo já corrigidos.
c) Na aplicação de corretivos e fertilizantes, os insumos devem ser utilizados de forma a garantir
os aspectos qualitativos e quantitativos necessários à operação, considerando-se também o
enfoque econômico, a fim de evitar danos à cultura, ao meio ambiente e à saúde do trabalhador.
d) É de extrema importância que, na aplicação do produto, o trabalhador conheça suas
características, com a intenção de aumentar a eficiência da operação e minimizar o efeito de
contaminação ambiental.
28-Algumas práticas reduzem a ocorrência de pragas na lavoura, tais como:
a) O plantio da mesma espécie, na mesma área, por vários anos consecutivos.
b) As aplicações de agrotóxicos calendarizadas e sem realizar o monitoramento.
c) O manejo adequado de plantas daninhas.
d) O desrespeito ao vazio sanitário (período em que a lavoura deve ficar sem plantas vivas
cultivadas ou voluntárias e restos culturais).

29-São sinais físicos e comportamentais de ovinos/ caprinos doentes:
a) animal está afastado do rebanho; olhos fundos com secreção e sem brilho.
b) mucosa do olho brilhante (úmida), limpa e rosada.
c) focinhos e fossas nasais limpas e úmidas; animal não se afasta do rebanho.
d) orelhas para cima e ativas; animal demonstra curiosidade.
30-São medidas de controle de raiva:
I. notificar a existência de animais errantes.
II. informar o comportamento anormal de animais, sejam eles agressores ou não.
III. informar a existência de morcegos de qualquer espécie.
IV. providenciar a entrega de animais para coleta de material para exames de laboratório, nos
casos de morte dos animais com suspeita de raiva ou por causa desconhecida.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

