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LÍNGUA PORTUGUESA

muitas dificuldades, e que quanto mais o tempo passa
fortalece, e não terá fim.
b) No texto I, Fernando Pessoa, demonstra sua dificuldade
em estabelecer relações amorosas. Já o texto II, Carlos
Drummond de Andrade demonstra que o amor antigo, já
está desgastado pelo fato de ter sofrido muitas
dificuldades, e que quanto mais o tempo passa, mas
depressa chegará ao fim desse amor.
c) No texto I, Fernando Pessoa, demonstra interesse em
estabelecer relações amorosas, mas aponta dificuldades
em declarar-se a pessoa amada. Já o texto II, Carlos
Drummond de Andrade demonstra que o amor antigo já
passou por muitas dificuldades, mas que não tem mais
força para continuar o relacionamento.
d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto 01 e 02 e responda as questões 1 e 2.
Texto 01
"Presságio"
O amor, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar p'ra ela,
Mas não lhe sabe falar.
Quem quer dizer o que sente
Não sabe o que há de dizer.
Fala: parece que mente...
Cala: parece esquecer...

2) Assinale a alternativa que substitua corretamente
os vocábulos sublinhados sem alteração do sentido.
"Se em toda a parte o tempo desmorona
aquilo que foi grande e deslumbrante,
o antigo amor, porém, nunca fenece."
a) Edifica, discreto, vive.
b) Desaba, esplendido, falece.
c) Passa, indiferente, perece.
d) Nenhuma das alternativas.

Ah, mas se ela adivinhasse,
Se pudesse ouvir o olhar,
E se um olhar lhe bastasse
P'ra saber que a estão a amar!
Mas quem sente muito, cala;
Quem quer dizer quanto sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!

3) Assinale a alternativa CORRETA para a
classificação das palavras quanto ao número de
sílabas:
monossílabas,
dissílabas,
trissílabas,
polissílabas.
a) Fé, bolsa, time, mochila.
b) Sol, maldade, príncipe, tagarela.
c) Sul, mala, ônibus, terremoto.
d) Nenhuma das alternativas.

Mas se isto puder contar-lhe
O que não lhe ouso contar,
Já não terei que falar-lhe
Porque lhe estou a falar...
Fernando Pessoa

Texto 02
4) Assinale a alternativa CORRETA para os termos
integrantes da oração.
I- Marilia vendia roupas
II-Juliana gosta de livros.
III-Gosto de flores.
IV- Paulo mora perto de um grande supermercado.
a) I-Objeto direto, II-objeto indireto, III-objeto indireto, IVcomplemento nominal.
b) I-Objeto indireto, II-objeto indireto, III-objeto direto, IVadjunto adnominal.
c) I-Objeto indireto, II-objeto direto, III-objeto direto, IVadjunto adverbial.
d) Nenhuma das alternativas.

"O Amor Antigo"
O amor antigo vive de si mesmo,
não de cultivo alheio ou de presença.
Nada exige nem pede. Nada espera,
mas do destino vão nega a sentença.
O amor antigo tem raízes fundas,
feitas de sofrimento e de beleza.
Por aquelas mergulha no infinito,
e por estas suplanta a natureza.
Se em toda a parte o tempo desmorona
aquilo que foi grande e deslumbrante,
o antigo amor, porém, nunca fenece
e a cada dia surge mais amante.

5) Assinale a alternativa CORRETA, que contenha a
seguinte sequência de encontros vocálicos: ditongo,
tritongo, hiato e dígrafos.
a) Caixa, enxague, peixe, nasça.
b) Quadrado, espiões, ideia, arroz.
c) Noite, carro, averiguei, ninho.
d) Nenhuma das alternativas.

Mais ardente, mas pobre de esperança.
Mais triste? Não. Ele venceu a dor,
e resplandece no seu canto obscuro,
tanto mais velho quanto mais amor

6) A partir da formação das palavras, assinale a
sequência CORRETA para: derivação prefixal,
derivação
sufixal,
derivação
parassintética,
composição por aglutinação e composição por
justaposição.
a) Desfazer, terraço, amanhecer, embora, passatempo.
b) Inútil, fidalgo, ajudar, amaldiçoar, couve-flor.
c) Infiel, aguardente, felizmente, emagrecer, vaivém.
d) Nenhuma das alternativas.

Carlos Drumonnd de Andrade in Amar se aprende Amando

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa
CORRETA.
a) No texto I, Fernando Pessoa, demonstra sua dificuldade
em estabelecer relações amorosas, em declarar-se a
pessoa amada, expor seus sentimentos para um
relacionamento. Já o texto II, Carlos Drummond de
Andrade demonstra que o amor antigo já passou por
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7) Assinale a alternativa CORRETA, para a acentuação
gráfica, em que todas palavras sejam paroxítonas.
a) Androide, útil, empório, júri.
b) Magoo, armazém, serie, jiló.
c) Baú, moinho, café, abacaxi.
d) Nenhuma das alternativas.

Quantos anos Sudan tinha ?
a) 45 anos.
b) 15 anos.
c) 21 anos.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Assinale a alternativa CORRETA referente a análise
sintática: tipos de sujeito, e períodos simples e
composto.
I- Eu visitei meu avô semana passada.
II- Saímos ontem e voltamos hoje.
III-Os meninos estão brincando.
a) I- Período simples, II- Período composto, III-sujeito
simples.
b) I- Período composto, II-período simples, III-sujeito
simples.
c) I- Sujeito simples, II-período composto, III-sujeito oculto.
d) Nenhuma das alternativas.

13) O continente americano é o segundo maior
continente do mundo, com uma área total de 42
milhões de km², é geralmente dividida em três partes:
América do Norte, América do Sul e América Central.
Outra forma divisão separa o continente entre América
Anglo-Saxônica e América Latina. A população total
desse continente está estimada em aproximadamente
1 bilhão de habitantes.
Quantos países compõe o continente americano?
a) 35 países .
b) 20 países.
c) 15 países.
d) Nenhuma das alternativas.

9) Assinale a alternativa CORRETA para a
classificação da seguinte oração:
"Sem limparem a casa, não iremos ao
shopping".
a) Oração subordinada adverbial final reduzida.
b) Oração subordinada adverbial condicional reduzida.
c) Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:
É ________, na Turquia. A cidade, que tem cerca de 12
milhões de habitantes na região metropolitana, é
dividida em duas pelo estreito de Bósforo, que
também é um dos marcos divisores dos continentes
europeu e asiático. Isso faz com que a parte oeste da
cidade fique na Europa e a parte leste, na Ásia.
a) Ancara
b) Istambul
c) Cônia
d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa CORRETA para modos e
tempos verbais.
" Espero que você tenha estudado o bastante, para
sua aprovação".
a) Refere-se ao modo subjuntivo, e o tempo verbal futuro
do presente composto.
b) Refere-se ao modo imperativo, e o tempo verbal
Pretérito mais-que-perfeito composto.
c) Refere-se ao modo subjuntivo, e o tempo verbal
pretérito perfeito composto.
d) Nenhuma das alternativas.

15) Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França
entre os anos de 1756 e 1763. Foi uma guerra pela
posse de territórios na América do Norte e a Inglaterra
saiu vencedora. Mesmo assim, a metrópole resolveu
cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos que
habitavam, principalmente, as colônias do norte. Com
o aumento das taxas e impostos metropolitanos, os
colonos fizeram protestos e manifestações contra a
Inglaterra.
Como foi chamado essa guerra?
a) Guerra Luso – Espanhola.
b) Guerra da Barba.
c) Guerra dos Sete anos.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
11) Ataque em Toronto
Em 23 de abril de 2018, um homem jogou uma van
contra uma multidão em Toronto, , matando dez
pessoas e ferindo outras 16, em sua maioria mulheres.
O motorista era seguidor do movimento Incel (celibato
involuntário, na sigla em inglês) e supostamente
visava atingir mulheres, a quem culpava por sua
frustração.
Essa notícia ocorreu no ?

16) Leia o trecho abaixo e responda :
A Independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro
de 1822. A partir desta data, o Brasil deixou de ser
uma colônia de Portugal. A proclamação foi feita por
D. Pedro I às margens do riacho do Ipiranga em
____________.
a) São Paulo
b) Minas Gerais
c) Goiás
d) Nenhuma das alternativas.

(Disponível em : https://internacional.estadao.com.br/)

a) Sudão.
b) Canadá.
c) Paquistão.
d) Nenhuma das alternativas.
12) Em 19 de março de 2018, Sudan, o último
rinoceronte-branco-do-norte macho do planeta,
morreu na reserva de Ol Pejeta, no Quênia. Restaram
vivas as fêmeas Najin e Fatu, da mesma espécie, mas
incapazes de procriar. Os rinocerontes-brancos-donorte estão entre as espécies criticamente ameaçadas,
segundo a União Internacional pela Conservação da
Natureza.

17) Ao todo, o Brasil tem 12 regiões hidrográficas,
dentre as quais a bacia amazônica, a maior de todas.
são região hidrográfica no Brasil EXCETO:
a) Região Hidrográfica do Paraná.
b) Região Hidrográfica do São Francisco.
c) Região Hidrográfica do Paraguai.
d) Nenhuma das alternativas.

(Disponível em: https://g1.globo.com/.../)
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18) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio
divulgou oficialmente em 20 de julho de 2018os preços
do ingressos do grande evento, que terá a sua festa de
abertura no dia _________ de 2020 e será encerrado
em ________.

Analise as afirmativas a seguir e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( ) Peixe fresco inteiro ou Peixe eviscerado fresco,
apto para consumo humano.
(
) Na avaliação sensorial o produto deverá
apresentar-se com todo o frescor da matéria prima
apropriadamente conservada.
(
) As escamas podem estar unidas entre si e
fortemente desprendida da pele. Devem ser
translúcidas e com brilho ofuscado.
( ) A Pele deve estar úmida, tensa e bem descolada.
(
) nas espécies que apresentarem as mucosas,
estas devem ser aquosas e transparentes.
(
) Os olhos não necessitam ser salientes e
brilhantes, porém, devem ocupar a cavidade orbitaria.
Assinale a sequência CORRETA.
a) V – F – F – F – V – F
b) F – V – F – V – V – V
c) F – F – V – V – F – V
d) V – V – F – F – V – F

( Disponível em: https://globoesporte.globo.com/.)

a) 15 de junho / 25 de julho
b) 24 de julho / 9 de agosto
c) 20 de agosto / 5 de setembro
d) Nenhuma das alternativas.
19) Leia o trecho abaixo e responda:
Terremoto de Lombok
Uma série de terremotos sacudiu a ilha de Lombok,
entre 29 de julho e 19 de agosto. O tremor mais
poderoso, de magnitude 7, ocorreu em 5 de agosto,
matando 164 pessoas. No total, os terremotos de
Lombok no verão de 2018 deixaram 181 mortos.
( Disponível em : https://g1.globo.com/.../)

23) Com a legislação da saúde animal, ocorreu uma
instrução normativa, no dia 13 de maio de 2002, no dia
anterior foi publicada no diário oficial da União, onde
se aprovou normas técnicas de vigilância para doença
de Newcastle e Influenza Aviária, e de controle e
erradicação para a doença de Newcastle nas aves.
Em relação às instruções normativas, assinale a
alternativa CORRETA que demonstra quais medidas
foram utilizadas para o controle e erradicação destas
doenças.
I- Era realizado uma vigilância no ponto de entrada,
visando o controle sanitário das aves e do material
genético de aves importado.
II- Nos estabelecimentos avícolas eram realizados
controles ocasional e de controles eventuais.
III- Proceder à notificação posterior às autoridades
sanitárias, assim que confirmado a ocorrência da
doença de newcastle e da influenza aviária;
Estão correta as afirmativas:
a) Somente a alternativa I.
b) Somente a alternativa II.
c) Somente a alternativa III.
d) Todas as alternativas estão corretas.

A ilha de Lombok fica localizado na ?
a) Indonésia.
b) Índia.
c) França.
d) Nenhuma das alternativas.
20) Santa Catarina é o menor estado da região sul do
Brasil, com apenas 95,4 mil km². A capital do estado é
Florianópolis, cidade que está localizada na Ilha de
Santa Catarina, que tem aproximadamente 523 km². O
ponto de menor distancia entre a Ilha e o continente
tem a largura de 500 metros. Ligando a Ilha ao
continente existem as pontes:
a) a Ponte Hercílio Luz e a Pedro Ivo Campos.
b) a Ponte Hercílio Luz, a Pedro Ivo Campos e a Colombo
Sales.
c) a Pedro Ivo Campos e a Colombo Sales.
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
21)
O peixe está entre um dos alimentos mais
saudáveis que existe.
Sendo assim, assinale a
alternativa CORRETA que denomine o que é um peixe
fresco.
a) Entende-se por peixe fresco, o produto obtido de
espécimes saudáveis e de qualidade adequada ao
consumo humano, corretamente lavado e conservado
somente pelo resfriamento a uma temperatura aproximada
a do ponto de fusço do gelo.
b) Compreende se por peixe fresco o produto com todo o
frescor da matéria prima sobre base de conservantes,
poderá apresentar alguma evidencia de decomposição,
bem como manchas provocadas por hematomas.
c) O peixe fresco é aquele que foi congelado e é
conservado apenas em frízer com temperaturas inferiores
as -25º C.
d) O peixe fresco apresenta um sabor pouco característico
e menos intenso que o congelado e, além disso, sua carne
é mais rígida quando comparado à carne do peixe
congelado.

24) Em relação as doença de Newcastle e Influenza
Aviária. Assinale a alternativa CORRETA.
a) As destruições e eliminação de aves, seus produtos,
subprodutos, carne ou carcaças, deve ser feito por meio
de qualquer método menos os físicos e químicos, pois,
estes permitem deixar vestígios dos vírus.
b) A vacinação de maneira emergencial deve ser realizada
como meio de controle da doença, após ter sido registrado
um ou mais focos ou quando a situação epidemiológica ou
quando ocorre indicações sanitárias.
c) Influenza aviaria é uma doença infecciosa das aves
causada por um vírus da família Paramyxovírus, gênero
Rubulavirus aviário.
d) A doença de Newcastle é uma doença infecciosa das
aves causada por um vírus da família Orthomixoviridae
25) As inspeções industriais e higiênico-sanitária de
produtos de origem animal, deve abranger. Assinale a
alternativa CORRETA.
I- A inspeção ante e post-mortem das diversas
espécies animais.

22) Para o peixe ser considerado fresco existem
algumas classificações em relação aos seus
componentes anatômicos.
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II- A verificação dos programas de autocontrole dos
estabelecimentos e a verificação dos programas de
qualidade total dirigido ao atendimento dos
regulamentos técnicos de identidade e qualidade do
produto específico e rótulo ou rotulagem dos produtos
destinados à venda.
III- Os resultados dos exames microbiológicos, entre
outros utilizados na verificação da conformidade dos
seus processos de produção.
IV- A verificação dos controles de resíduos de
produtos veterinários porém, não há necessidade de
verificar os produtos contaminantes.
V- Não há necessidade de verificar o setor primário
quando houver implicações na saúde animal.
VI -O bem-estar animal.
Assinale a alternativa correta que demonstra o que as
inspeções de produtos de origem animal devem
abranger.
a)Esta correta somente as alternativas I - II – III – VI .
b) Esta correta somente as alternativas I – II – V – VI .
c ) Esta correta somente as alternativas III – IV– V – VI.
d) Todas as alternativas estão corretas.

atividades este sistema pode estar desenvolvendo.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Este sistema conduz uma programação, coordenação e
execução de ações de vigilância zoossanitária,
especialmente a definição de requisitos sanitários que não
obtém a necessidade de uma observação, seja ele no
trânsito de animais, produtos, subprodutos e derivados de
origem animal;
b) Este sistema realiza a elaboração de políticas, normas
e diretrizes para os programas de disseminação de
doenças, objetivando o estabelecimento das doenças nas
áreas.
c) Este sistema realiza avaliação de riscos e controle de
trânsito de animais bem como seus produtos,
subprodutos, resíduos e quaisquer outros produtos ou
mercadorias que possam ser utilizada como vetor ou
veiculo de doenças.
d) Este sistema compreende a elaboração de planos de
disseminação e emergência para doenças de impacto,
definindo as autoridades administrativas não possam
intervir, pois, isso é exclusivo do proprietário.
29) Em relação as doenças, qual doenças que afeta
principalmente espécies bovina e bubalina, que se
caracteriza por causar a infertilidade e o aborto no
final da gestação.
a) Brucelose.
b) Tuberculose.
c) Doença de Aujeszky
d) Febre aftosa.

26) Visando a promoção da saúde, algumas ações de
defesa e vigilância sanitária dos animais devem ser
organizadas, de acordo com a coordenação do poder
público, em um sistema unificado de atenção à
sanidade agropecuária, do qual participarão:
Assinale a alternativa CORRETA.
I- Serviços e instituições oficiais;
IIProdutores
e
trabalhadores
rurais,
suas
associações e técnicos que lhes prestam assistência;
III- Órgãos de fiscalização das categorias profissionais
diretamente vinculadas à sanidade agropecuária;
IV- Entidades gestoras de fundos organizados pelo
setor privado para complementar as ações públicas no
campo da defesa agropecuária.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as alternativas III – IV .
b) Somente as alternativas estão corretas I – II – III .
c) Somente as alternativas II – III – IV.
d) Todas as alternativas estão corretas.

30) Nos estabelecimentos de reprodução, existem
algumas normas, para ser um núcleo de reprodução, o
núcleo deve ser formado por um ou mais lotes de aves
de matrizes, sendo avós ou bisavós, com a mesma
idade, onde são alojados em galpões distintos porém,
com o manejo comum. Em relação aos núcleos de
reprodução de matrizes de aves avós ou bisavós,
deverão cumprir as seguintes condições:
Assinale a alternativa CORRETA.
I- Deve possuir localização geográfica adequada para
facilitar a higiene e o controle sanitário.
II- Os locais deverão estar protegidos por cercas de
segurança com uma única entrada.
III- Devem possuir diversas portas de acesso para o
controle rígido do trânsito de veículos e de pessoas,
rodilúvio e equipamentos de lavagem e desinfecção de
veículos.
IV- Os galpões para o alojamento de aves deverão ser
construídos de maneira que todas superfícies
interiores sejam de material áspero e rugoso, para
permitir uma adequada limpeza e desinfecção.
V- Os galpões para aves e armazenamento de
alimentos ou ovos deverão estar livres de insetos e
ser acessíveis a aves silvestres e outros animais
silvestre, ou domésticos.
Assinale a alternativa correta que demonstra quais
condições os núcleos de reprodução de matriz aviária,
deverão cumprir.
a) Somente as alternativas I – II .
b) Somente as alternativas II – III – V .
c) Somente as alternativas I – II – III – V .
d) Todas as alternativas estão corretas.

27) Em relação a erradicação e controle de pragas e
doenças em animais pela vigilância sanitária. Assinale
a alternativa CORRETA.
a) As estratégias e as políticas de promoção da sanidade
e da vigilância agropecuária podem ser ecossistêmicas e
descentralizadas, de acordo com o problema sanitário,
visando ao alcance de áreas livres de pragas e doenças.
b) Sempre que recomendado epidemiologicamente, não é
visto como prioridade a erradicação das doenças e pragas
na estratégia de áreas livres.
c) Na possibilidade de erradicação, serão adotados os
programas de prevenção, controle e vigilância sanitária e
fitossanitária visando à disseminação da doença ou praga
para o reconhecimento da condição de área de
estabelecimento de sistema de risco.
d) Somente para alguns dos casos relevantes, será
adotado plano de contingência ou plano emergencial
ajustado de acordo cm o vetor ou seu veiculo.
28) O sistema Unificado de Atenção à sanidade
Agropecuária tem alguns serviços de saúde animal,
controle, prevenção e erradicação de doenças, que
possam gerar danos à produtividade animal, entre
outros. De acordo com a legislação vigente, quais
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