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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise a notícia jornalística a seguir, 
veiculada no início do mês de abril deste ano, 
e marque a alternativa que contém o termo que 
preenche corretamente a lacuna.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na 
madrugada desta quinta-feira, por seis votos a cinco, 
o pedido de _____________ do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, solicitado pela defesa para 
tentar evitar que ele fosse preso até que o processo 
chegasse ao fim em todas as instâncias da Justiça. 
A votação, iniciada na tarde de quarta-feira, durou 
dez horas e meia”. (BBC Brasil, 04/04/18, com 
adaptações).

a) Anulação do processo.
b) Delação premiada.
c) Habeas corpus.
d) Suspeição do juiz.
________________________________________

02. Considere a seguinte análise sobre 
um conflito que afeta atualmente as relações 
internacionais e assinale a alternativa que indica o 
país de que se trata.

“Um levante pacífico contra o presidente, que teve 
início há sete anos, transformou-se em uma guerra 
civil que já deixou mais de quatrocentos mil mortos, 
devastou cidades e envolveu outros países. Calcula-
se que mais de cinco milhões já tenham deixado 
o país - o maior êxodo da história recente. Em 
abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciou que o seu país havia 
iniciado uma série de ataques aéreos na região, em 
coordenação com a França e o Reino Unido”. (BBC 
Brasil, 14/04/18, com adaptações).

a) Afeganistão.
b) Iraque.
c) Rússia.
d) Síria.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise sobre um aspecto 
cultural do mundo contemporâneo e assinale a 
alternativa que melhor corresponde ao gênero 
musical descrito.

“É cada vez mais frequente que músicos produzam 
sua arte a partir da digitalização, amostragem 
e reordenação de sons. Essa nova modalidade 
de composição segue, em geral, os seguintes 
princípios: cada música final é usada como matéria 
prima para composições futuras; há uma inteligência 

coletiva que se alimenta do estoque musical 
existente; por fim, cada trecho da música possui 
uma história de composição que segue o mesmo 
padrão. Com isto, pode-se encontrar nesse estilo 
musical os princípios do movimento social da 
cibercultura: interconexão, comunidade virtual e 
inteligência coletiva”. (Portal Imaginarium, 15/04/18, 
com adaptações).

a) Bossa Nova.
b) Jazz Clássico.
c) Rock Progressivo.
d) Música Eletrônica.
________________________________________

04. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assegurar a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária é dever:

a) da sociedade em geral, excetuando-se o poder 
público.
b) reservado apenas aos pais ou cuidadores, com 
auxílio do Estado.
c) exclusivo do poder público, sendo vedada a 
participação da família. 
d) da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público.

________________________________________
QUESTÕES 05 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões de 05 a 10.

Confira a seguir os principais trechos da conversa 
com o filósofo, em que ele diz o que pensa sobre 
temas como propósito, obsessão pela carreira e 
equilíbrio entre lazer e trabalho:

EXAME.com – O excesso de trabalho está roubando 
cada vez mais tempo do lazer e da convivência 
familiar. Num mercado tão competitivo, ainda é 
possível ter uma carreira de sucesso sem sacrificar 
a felicidade em outros âmbitos da vida?

Mário Sérgio Cortella – É evidente que você precisa 
se dedicar à carreira, mas não pode deixar que 
apenas um aspecto da vida obscureça todos os 
demais. É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência. E esse equilíbrio é 
igual ao necessário para andar de bicicleta: você 
precisa estar sempre em movimento para não cair.
Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos sem 
se perder neles. Você pode ter uma alimentação 
equilibrada mas, de vez em quando, mergulhar com 
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alegria numa garrafa de vinho, num churrasco. Mas 
não vai fazer isso todo dia, toda hora. Da mesma 
forma, quando as pessoas fazem cursinho pré-
vestibular, elas não têm fim de semana, não têm 
balada, não têm nada. Mas ninguém vai passar o 
resto da vida fazendo cursinho, senão enlouquece.
Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada. É preciso cautela, 
porque isso vai torná-la infeliz. Há momentos na 
vida em que você vai se dedicar mais aos filhos 
do que à sua carreira. Em outros, você precisará 
trabalhar por 12, 13 horas por dia e ficará menos 
tempo com a família. O importante é não se perder 
nos extremos, mas saber transitar entre eles.

EXAME.com – Não vivemos numa cultura que 
incentiva os extremos?

Mário Sérgio Cortella – Sem dúvida. Existe a ideia 
de que sucesso significa trabalho contínuo, que 
você deve esquecer os outros aspectos da vida. 
Nossa cultura incentiva isso, suga as pessoas, vai 
exaurindo suas forças, transformando cansaço em 
estresse. O cansaço resulta de um esforço intenso. 
O estresse é quando você já não tem compreensão 
do que está fazendo.
No entanto, o que é imposto pela cultura não é 
obrigatório. É preciso andar na contramão dessa 
ideia e tentar buscar o equilíbrio entre as diversas 
faces da vida. Não é fácil, mas também não é 
impossível.

(Texto adaptado. GASPARINI, Claudia. Cortella 
diz qual é o segredo para acordar feliz na 2ª feira. 
EXAME. 13/3/2018.  Disponível em: https://exame.
abril.com.br/carreira/cortella-diz-qual-e-o-segredo-
para-acordar-feliz-na-2a-feira/)

05. A partir das características, linguísticas e 
estruturais, assinale a alternativa que classifica 
corretamente o gênero do texto acima.

a) Notícia.
b) Reportagem.
c) Entrevista.
d) Artigo de opinião.
________________________________________

06. A partir das afirmações de Mário Sérgio 
Cortella, analise as seguintes assertivas:

I. Manter o foco em um único aspecto da vida deve 
ser incentivado.
II. A cultura dos extremos é algo obrigatório, todos 
devem segui-la.
III. Transitar entre os extremos é uma forma de 
encontrar o equilíbrio.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e III apenas.
b) I e II apenas.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
________________________________________

07. “É preciso cautela, porque ISSO vai torná-la 
infeliz.”

Assinale a alternativa que contém a afirmação a 
que o pronome demonstrativo destacado se refere 
no texto.

a) “Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada.”
b) “Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos 
sem se perder neles.”
c) “Há momentos na vida em que você vai se dedicar 
mais aos filhos do que à sua carreira.”
d) “Ninguém vai passar o resto da vida fazendo 
cursinho, senão enlouquece.”
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que há linguagem 
figurada.

a) “E esse equilíbrio é igual ao necessário para 
andar de bicicleta.”
b) “Em outros, você precisará trabalhar por 12, 13 
horas por dia e ficará menos tempo com a família.”
c) “Você pode ter uma alimentação equilibrada mas, 
de vez em quando, mergulhar com alegria numa 
garrafa de vinho, num churrasco.”
d) “O cansaço resulta de um esforço intenso.”
________________________________________

09. “Da mesma forma, quando as pessoas 
fazem cursinho pré-vestibular, elas não têm fim de 
semana, não têm balada, não têm nada.”

A respeito do trecho acima, analise as assertivas:

I. O verbo “ter” recebe acento porque seu sujeito é 
“as pessoas”.
II. A vírgula após “semana” e “balada”, separam 
orações coordenadas assindéticas.
III. “Da mesma forma” estabelece uma noção de 
conformidade com o que foi dito anteriormente no 
texto. 

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) I, II, III estão corretas.
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10. ““É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência.”
 Assinale a alternativa que substitui 
corretamente a expressão “um equilíbrio” por um 
pronome oblíquo.

a) É preciso buscar-lo.
b) É preciso buscá-lo.
c) É preciso buscar-lhe.
d) É preciso buscá-o.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 -  MATEMÁTICA

11. Um professor aplica um capital a juros 
simples com taxa de 5% ao mês, durante dez 
meses. No fim desse intervalo de tempo o juro 
produzido foi de R$ 800,00. O valor do capital inicial 
aplicado foi de:

a) R$ 1.200,00
b) R$ 1.400,00
c) R$ 1.500,00
d) R$ 1.600,00
________________________________________

12. Marcos comprou uma piscina que possui 6,0 
m de comprimento, 4,0 m de largura e 1,5 m de 
profundidade. Para que a piscina contenha 28.800 
litros de água, esta deve atingir uma altura de:

a) 40 cm
b) 100 cm
c) 120 cm
d) 135 cm
________________________________________

13. Dadas    as     funções  f(x) = 3x² - 16 e       
h(x) = 9x² - 4x, se x satisfaz a igualdade   f(x) = h(x), 
então 3x é igual a:

a) 9
b) 27
c) 81
d) 243
________________________________________

14. Um carro percorre uma determinada distância 
viajando com velocidade constante por 4 horas. O 
tempo que ele gastaria para percorrer a metade 
daquela distância com velocidade constante igual a 
80% da anterior é igual a:

a) 1,4 h
b) 2,5 h
c) 3,4 h
d) 5,0 h

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

15. Assinale a alternativa INCORRETA, com 
base na Lei Orgânica do Município de Francisco 
Beltrão - PR.

a) Compete ao Presidente da Câmara, entre outras 
atribuições, declarar vago o cargo de Prefeito, Vice-
Prefeito e vereadores, em casos previstos em lei.
b) O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo 
o anteprojeto da sua proposta orçamentária para 
ser compatibilizada com a do orçamento geral do 
Município, cujo montante de recursos não poderá 
ser superior a 5% (cinco por cento) da receita geral 
do Município, excluídas as operações de crédito.
c) Em caso de vacância do cargo, o Prefeito será 
substituído pelo Presidente da Câmara, até a 
cessação do impedimento ou término do Mandato.
d) Nos serviços públicos prestados pelo Município, 
por concessionário ou por permissionário e na 
renovação de contratos, será exigido relatório 
de impacto ambiental (RIMA) para avaliar suas 
repercussões no meio ambiente.
________________________________________

16. As deliberações da Câmara de Vereadores 
que visem à alteração do Código Tributário, à 
alteração do nome do Município ou à rejeição de 
parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as 
contas anuais prestadas pelo Prefeito, dependerão, 
respectivamente, do voto de:

a) 2/3 (dois terços), maioria absoluta e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
b) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
c) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e maioria 
absoluta dos membros da Câmara.
d) 2/3 (dois terços), 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
________________________________________

17. De acordo com o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Francisco Beltrão, NÃO é 
dever do servidor:

a) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestadamente ilegais.
b) Promover manifestação de apreço no recinto da 
repartição.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo.
d) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.
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18. Conforme o Estatuto do Servidor Público 
do Município de Francisco Beltrão, a penalidade 
aplicável ao servidor que proceder de forma 
desidiosa é a de:

a) Demissão.
b) Advertência.
c) Suspensão.
d) Repreensão.
________________________________________
 
19. A Instrução Normativa 09, de 08 de abril de 
2009/MAPA, instituiu os procedimentos de controle 
da Listeria monocytogenes em produtos de origem 
animal prontos para o consumo. Julgue os itens 
a seguir, e assinale a que está em DESACORDO 
com a referida instrução.

a) As amostras de produtos de origem animal 
prontos para o consumo devem ser coletadas nos 
estabelecimentos fabricantes de produtos de origem 
animal, exclusivamente pelo Serviço de Vigilância 
Sanitária Local.
b) Os resultados positivos para Listeria 
monocytogenes desencadearão os procedimentos 
de inspeção do processo de produção e a revisão 
dos registros dos produtos de origem animal prontos 
para o consumo.
c) Os Procedimentos de Controle da Listeria 
monocytogenes em produtos de origem animal 
prontos para o consumo tem como objetivo 
monitorar e assegurar a inocuidade destes produtos 
em relação a este patógeno, e aplicam-se aos 
estabelecimentos que fabricam produtos de origem 
animal.
d) Os produtos de origem animal prontos para o 
consumo positivos para Listeria monocytogenes 
podem ser reprocessados, desde que o 
procedimento aplicado assegure a destruição do 
microrganismo.
________________________________________

20. Os microrganismos capazes de formar 
esporos são grandes preocupações da indústria 
alimentícia. Quando estes encontram condições 
favoráveis, pode ocorrer a reversão da forma 
de esporo para a forma vegetativa da bactéria, e 
resultar na multiplicação destes microrganismos em 
alimentos. Assinale a opção que apresenta apenas 
bactérias capazes de formar esporos.

a) Clostridium botulinum, Salmonella sp e 
Staphylococcus aureus.
b) Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, 
Listeria monocytogenes.
c) Listeria monocytogenes,  Bacillus cereus, 
Salmonella sp.
d) Bacillus cereus, Clostridium botulinum e 
Clostridium perfringens.

21. Utilizando como base o Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
Origem Animal – RIISPOA, Decreto nº 9.013, de 29 
de março de 2017, assinale a alternativa CORRETA.
 
a) A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária 
em estabelecimentos de produtos de origem animal 
que realizem comércio municipal e intermunicipal 
somente serão regidas por este Decreto, 
independentemente se os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios dispuserem de legislação 
própria.
b) Apenas os estabelecimentos de produtos de 
origem animal que funcionem sob o Serviço de 
Inspeção Federal – SIF, podem realizar comércio 
internacional.
c) Os estabelecimentos de carnes e derivados são 
classificados em Abatedouro Frigorífico, Entreposto 
de Carnes e Derivados, Casa Atacadista.
d) Os ovos destinados ao consumo humano devem 
ser classificados como ovos de categorias “A”,“B” 
ou “C”, baseado nas características quantitativas 
peso e tamanho.
________________________________________

22. A Febre Aftosa é uma enfermidade 
vesicular, infectocontagiosa, e o seu controle é de 
grande importância para a agropecuária nacional. 
Utilizando de seus conhecimentos sobre os métodos 
de controle e erradicação, e tendo como base o 
cenário atual, assinale a alternativa CORRETA.

a) Os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e 
Santa Catarina adquiriram o Status de Zona Livre 
de Febre Aftosa, sem vacinação, desde de 2016.  
b) O Brasil conquistou no ano de 2017 o 
reconhecimento da Organização Mundial de Saúde 
Animal de Zona Livre de Febre Aftosa (com ou sem 
vacinação) em todas as regiões.
c) São exemplos de espécies susceptíveis à Febre 
Aftosa: bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, 
equídeos e ruminantes silvestres.
d) É proibido o ingresso de animais vacinados 
contra a febre aftosa em zona livre sem vacinação.
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23. As infecções provocadas pelas bactérias do 
gênero Salmonella são universalmente consideradas 
uma das principais causas de doenças transmitidas 
por alimentos. Analise as características apresentadas 
a seguir e assinale quais são características das 
bactérias causadas de salmoneloses.

I – Bacilos Gram-negativos;
II – São capazes de formar esporos;
III – Aeróbios estritos;
IV – catalase positivos.

a) I e III somente.
b) II, III e IV somente.
c) III e IV somente.
d) I e IV somente.

________________________________________ _

24. Quando se utiliza de testes laboratoriais 
para levantamentos sorológicos e estudos clínicos, 
os métodos empregados no laboratório devem 
ser capazes de detectar o maior número possível 
de resultados verdadeiramente positivos entre os 
animais infectados, e apresentar os verdadeiramente 
negativos entre os sadios. Analise o quadro a 
seguir que apresenta o resultado de uma análise 
laboratorial de uma amostra de 50 animais, e assinale 
a alternativa CORRETA.

Alimento
RESULTADO

Total
Positivo Negativo

Doente
Verdadeiro 

positivo (VP) = 
12

Falso negativo 
(FN) = 3 VP + FN = 15

Sadio Falso positivo 
(FP) = 7

Verdadeiro 
negativo (VN) = 

28
FP + VN = 35

Total VP + FP = 19 FN + VN = 31 N = 50

a) A sensibilidade do teste realizado foi de 70%.
b) A especificidade do teste realizado foi maior que 
90%.
c) Tanto a especificidade quanto a sensibilidade do 
teste foram de 80%.
d) A sensibilidade do teste foi menor que 65%.

25. A Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE) tem grande preocupação com o Bem 
Estar Animal, e desta forma publicou as CINCO 
LIBERDADES como princípios a serem alcançados 
pelas nações signatárias na criação de animais. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
as cinco liberdades propostas pela OIE: 

I - Estar livre de fome e sede;
II - Estar livre de desconforto;
III - Estar livre de dor doença e injúria;
IV - Ter liberdade para expressar os comportamentos 
naturais da espécie;
V - Estar livre de medo e de estresse.

a) Todas estão corretas.
b) Apenas I, III e V estão corretas.
c) Apenas II, III, e IV estão corretas.
d) Apenas I, IV e V estão corretas.
________________________________________

26. Trata-se de uma doença infectocontagiosa 
que causa grandes impactos econômicos, que 
acomete primariamente equídeos. Manifesta-se 
de forma aguda ou crônica, e caracteriza-se pelo 
aparecimento de nódulos e ulcerações no trato 
respiratório e/ou na pele. O período de incubação 
pode variar de alguns dias até vários meses. 
Sinais como claudicação e secreções nasais 
auxiliam o diagnóstico. A transmissão se dá, 
principalmente, por via digestiva, e os principais 
achados patológicos são áreas de pneumonia, 
circulares ou não, abcessos pulmonares múltiplos, 
de tamanhos variados, formando cavidades. 
Assinale a alternativa que apresenta a doença 
de notificação obrigatória que melhor pode ser 
diagnosticada com o quadro clínico apresentado. 

a) Tétano
b) Mormo
c) Anemia Infecciosa Equina
d) Raiva
________________________________________

27. Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação ao Regulamento Técnico do Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose 
e Tuberculose - PNCEBT, revisado pela IN 10/2017 
MAPA.
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a) Teste de rotina: é o primeiro teste de diagnóstico 
para brucelose ou tuberculose, visando identificar 
animais com suspeita de infecção ou obter 
diagnóstico conclusivo.
b) A marcação das fêmeas vacinadas com a vacina 
B19 entre três e oito meses de idade é obrigatória, 
utilizando-se ferro candente ou nitrogênio líquido, 
no lado direito da cara, com a letra V.
c) É proibida a vacinação contra brucelose de 
machos de qualquer idade.
d) Médico veterinário cadastrado: médico 
veterinário que atua no setor privado, cadastrado 
no Serviço Veterinário Estadual - SVE para 
executar a vacinação contra a brucelose.
________________________________________

28. Devido ao hábito do compartilhamento 
de certos tipos de alimento entre tutores e seus 
animais, a intoxicação alimentar tem se tornado 
comum na clínica de pequenos animais. Um 
alimento que apresenta alta palatabilidade 
formado por carboidratos, lipídeos, aminas 
biogênicas, neuropeptídios e metilxantinas 
(teobromina e cafeína). A teobromina uma vez 
absorvida e distribuída no organismo, no sistema 
nervoso central vai competir com a adenosina, 
que é um inibidor pré-sináptico neuromodulador, 
e causa a excitação. Os animais intoxicados 
podem apresentar vômito, diarreia, desidratação, 
poliúria, náuseas, hemorragias internas e 
arritmias cardíacas, que podem evoluir para 
coma e morte. O tratamento é o suporte clínico 
e eliminação de todas as toxinas absorvidas, e o 
diagnóstico é baseado no histórico de exposição e 
sintomatologia.  Assinale o alimento causador de 
intoxicação alimentar em cães que apresenta as 
características apresentadas:

a) Camarão
b) Chocolate
c) Amendoim
d) Espinafre

29. Assinale a seguir a alternativa que 
apresente uma definição INCORRETA.

a) Ataxia é a insuficiência de coordenação muscular 
ou irregularidade da ação muscular associada com 
lesões anatômicas no sistema nervoso.
b) A homeostasia térmica é um equilíbrio entre 
os mecanismos produtores e/ou dissipadores de 
calor controlados pelo centro termorregulador no 
hipotálamo.
c) Os sinais clínicos comuns em animais com 
hiperglicemia incluem letargia, ataxia, convulsões, 
podem ser observados nervosismo e tremores 
musculares.
d) Regurgitação é o movimento passivo, retrógrado 
do material ingerido, usualmente antes de alcançar 
o estômago.
________________________________________

30. Analise as assertivas a seguir e assinale 
a alternativa que as relacionam corretamente 
com as definições de Toxinfeção alimentar, 
Infecção alimentar e Intoxicação alimentar, 
RESPECTIVAMENTE.

I - O quadro clínico decorrente da ingestão de 
microrganismos patogênicos, que se multiplicam 
no trato gastrointestinal, produzindo toxinas ou 
agredindo o epitélio.
II - Ocorre pelo consumo de alimentos e/
ou água contaminados com microrganismos 
patogênicos vivos passíveis de crescerem no 
trato gastrointestinal, irritarem a mucosa intestinal 
e invadir, por vezes, outros tecidos, causando 
problemas adicionais.
III - Ocorre pelo consumo de alimentos que contêm 
toxinas bacterianas (exotoxinas) produzidas 
durante o crescimento desses microrganismos nos 
alimentos.

a) II, I e III.
b) III, II e I.
c) I, III e II.
d) I, II e III.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/05/2018.


