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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

           No começo da tarde desta quarta-feira (10), o 

ministro Joaquim Barbosa foi eleito presidente do Supremo 

Tribunal Federal. Nove dos dez ministros da Corte votaram em 

Barbosa, que atualmente é o relator do processo do mensalão. 

Ele será o primeiro negro a assumir o posto no país.  

           Pela tradição do STF, a presidência deve ser definida 

com base no critério antiguidade. Um dos votos foi para o 

ministro Ricardo Lewandowski. O novo presidente, que cumpre 

dois anos de mandato, é eleito por meio de um sistema de 

rodízio entre os integrantes da instituição, permitindo a 

alternância do poder.   

             "Eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela 

confiança em eleger-me ao cargo de presidente da corte", 

afirmou Barbosa. (Revista Época) 

 

1- No texto, há o emprego do vocábulo „mensalão‟, termo 

cunhado recentemente pelo ex-deputado Roberto Jefferson ao 

denunciar determinada prática realizada ilegalmente com 

dinheiro de campanhas eleitorais. Assinale a alternativa abaixo 

que contém uma interpretação verdadeira do significado que o 

termo tomou no vocabulário da atualidade: 

 

A. Mensalidade 

B. Mesada 

C. Propina 

D. Crime eleitoral 

E. Golpe político 

 

2- O vocábulo „mensalão‟ é formado pelo adjetivo „mensal‟ 

acrescido do sufixo „ão‟. Acerca desse acréscimo assinale a 

alternativa correta: 

 

A. O sufixo „ão‟ tem valor afetivo na palavra em questão. 

B. Em „mensalão‟, o sufixo foi acrescentado pelo seu valor 

ético. 

C. „ão‟ foi empregado incorretamente no vocábulo, pois 

esse sufixo só pode ser empregado no sentido 

aumentativo. 

D. O sufixo assume um valor pejorativo. 

E. O sufixo „ão‟ é geralmente acrescido a termos que se 

referem a atos contrários à lei. 

 

3- Segundo o texto, „Pela tradição do STF, a presidência 

deve ser definida com base no critério antiguidade.’ Isso 

quer dizer que o critério de antiguidade: 

 

A. É uma convenção 

B. É uma obrigatoriedade 

C. É antiquado 

D. É imperativo 

E. É imprevisível 

 

4- „permitindo a alternância do poder.’  

 

Assinale a alternativa correta quanto à análise da oração 

destacada e sua relação com os outros termos do período. 

 

A. Tem valor de adjetivo, embora não seja introduzida por 

um pronome relativo. 

B. Não pode ser classificada como oração, pois o verbo está 

numa forma nominal. 

C. É uma oração e acrescenta uma informação suplementar 

a um termo já explicito. 

D. Não é uma oração e funciona como complemento a um 

nome reafirmado em termo anterior. 

E. Apenas seria oração se estivesse na forma reduzida de 

infinitivo. 

5- Assinale a alternativa correta acerca das intenções do autor 

do texto: 

 

A. O leitor comum seria incapaz de identificar os elementos 

de crítica apenas observando as imagens. 

B. A imagem formada por duas partes de certo modo 

antagônicas é a chave de leitura do contexto criado para 

criticar a devastação da natureza. 

C. A divisão da imagem em duas partes deixa clara a ação 

que a evolução das espécies, inclusive da humana, teve 

no planeta até o momento presente. 

D. Numa charge o contexto é tudo. Por isso, o diálogo entre 

público alvo e conhecimento de mundo se estabelece de 

maneira precária no texto acima. 

E. Criticar a ação do homem é o elemento desencadeador da 

produção do autor. Isso fica claro quando vemos o 

elemento humano em total destaque na imagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Qual a alternativa correta acerca do humor no texto? 

 

A. O humor acontece já no primeiro quadrinho, quando um 

dos falantes faz uma proposta inusitada ao outro. 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/joaquim-barbosa/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/mensalao/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/ricardo-lewandowski/
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B. Dá-se pela incapacidade que os interlocutores apresentam 

em utilizar o código (a língua portuguesa). 

C. Há expressões que foram empregadas fora do seu sentido 

„de dicionário‟, o que dificulta o alcance do humor pelo 

autor do texto. 

D. Na verdade, o humor se dá apenas pelo contexto 

incomum em que ocorre a ação, muito mais do que pelo 

emprego da linguagem. 

E. Ele ocorre pelo deslocamento da expressão de seu 

sentido habitual. 

 

7- A ideia central do texto está na oposição entre dois 

conceitos. São eles: 

 

A. Humor e crítica 

B. Comédia e tragédia 

C. Senso crítico e senso comum 

D. Conotação e Denotação 

E. Linguagem Verbal e Não- Verbal 

 

8- Na construção: „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia 

a pé.‟ Observe o emprego dos verbos sublinhados em relação 

ao período como um todo e assinale a alternativa correta: 

 

A. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal só 

se realizará se a condição se der anteriormente. 

B. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal se 

situa posteriormente á condição. 

C. Estão no futuro do pretérito e indicam que a ação verbal é 

posterior à condição. 

D. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição 

desse tempo pelo condicional, principalmente na 

conversação informal. 

E. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição do 

condicional por esse tempo, sobretudo na oralidade. 

 

9- „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé.‟ 

Qual a alternativa correta quanto à relação estabelecida entre as 

orações do período acima? 

 

A. A primeira oração estabelece relação de condição com a 

imediatamente posterior, porém a seguinte é 

independente do período. 

B. A primeira oração estabelece relação de condição com as 

outras duas. 

C. A última oração é coordenada, por isso não depende da 

conjunção da oração anterior para introduzi-la. 

D. As três orações são independentes e apenas se relacionam 

subordinadamente. 

E. A duas orações do período são subordinadas e 

estabelecem entre si uma relação de coordenação. 

 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 

Presidente usa cerveja apenas para angariar simpatizantes e 

trabalhar seu marketing político ou realmente é um 

apreciador? 

 

Seja por uma inteligente ação de marketing para aumentar a 

popularidade, seja porque realmente gosta, a verdade é que nos 

últimos tempos o presidente norte-americano Barack Obama 

vem aparecendo constantemente com um belo copo de cerveja 

nas mãos. E não são copos modestos! 

Preparando terreno para as próximas eleições e após ver sua 

popularidade perder força recentemente, o presidente pode estar 

usando a boa e velha cerveja como forma de ganhar novamente 

a simpatia do eleitor americano. Além disso, seu principal 

opositor, Mitt Romney, é totalmente careta. O candidato da 

oposição para a presidência dos Estados Unidos é mórmon, 

religião com duríssimas restrições à bebida alcoólica. 

Ou seja, se Obama gosta ou não de uma boa cerveja, 

possivelmente não se questiona.  

 

10- Por que o emprego da vírgula é obrigatório no título: 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 
A. Para separar uma oração intercalada entre o sujeito e o 

predicado da oração. 

B. Para isolar o aposto. 

C. Para destacar um vocativo. 

D. Para isolar uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

E. Para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

11 - Qual dos trechos abaixo reitera a dúvida sobre o gosto de 

Barack Obama por cerveja? 

 

A.  „Obama vem aparecendo constantemente com um belo 

copo de cerveja nas mãos.‟ 

B. „não são copos modestos!‟ 

C.  „Seja por uma inteligente ação de marketing para 

aumentar a popularidade, seja porque realmente gosta...‟ 

D. „Preparando terreno para as próximas eleições e após ver 

sua popularidade perder força recentemente‟ 

E. „seu principal opositor, Mitt Romney, é totalmente 

careta.‟ 

 

12- Em qual das alternativas está um texto que foi alterado e 

agora contém um erro de concordância? 

 

A. Mesmo concorrendo com o registro negado pela Lei da 

Ficha Limpa e outros problemas, como falta de 

documentos e atraso em pagamento de multas, quase 6 

mil candidatos receberam 3,4 milhões de voto nas 

eleições de domingo passado.  

B. Levantamento do Congresso em Foco baseado em 

informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra 

que boa parte dos candidatos barrados por decisões 

judiciais ainda estão sub júdice, esperando a análise de 

um recurso para reverter a decisão inicial. 

C. O candidato mais votado entre os que concorreram com 

registro barrado é Celso Giglio (PSDB). Deputado 

estadual, ele disputou a prefeitura de Osasco contra 

outros cinco candidatos. 

D. Seu principal adversário foi Jorge Lapas (PT), que 

substituiu o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) na 

corrida. 

E. Cunha desistiu de concorrer após ser condenado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato, corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/mensalao/
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O amor à distância  

 

Os brasileiros estão ficando cada vez mais móveis. Nascem em 

uma cidade, estudam em outra cidade, arranjam trabalho 

(quando arranjam trabalho) numa terceira, numa quarta, numa 

quinta cidade. Uma situação que repercute nas amizades, na 

relação com parentes e até na vida dos casais. Não é raro hoje 

que homem e mulher passem algum tempo, às vezes um longo 

tempo, separados. No caso de gente jovem, esta situação pode 

resultar de vestibular: o rapaz vai cursar a faculdade num lugar, 

a moça em outro. Curiosamente, problemas também surgem 

quando os dois fazem vestibular para uma mesma faculdade. A 

Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito, mostrando 

os conflitos que emergem quando o casalzinho está disputando 

uma vaga. Um psicoterapeuta foi ouvido a respeito e acabou 

confessando que ele próprio terminara um relacionamento 

quando, ao contrário da namorada, passara no vestibular: “Eu 

não tinha com quem comemorar.”. 

*** 

Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a perspectiva 

de uma separação geográfica não é agradável. Verdade que no 

passado, quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior. Frequentemente a paixão dependia da 

correspondência, do correio. Cartas de amor acabaram fazendo 

história, e isto foi o que aconteceu com os tristemente famosos 

amantes do século doze, Abelardo e Heloísa. 

 

13- Segundo o texto: 

 

A. O brasileiro, ao longo do tempo passou a sentir 

dificuldade de fixar-se em um único lugar até quando 

encontra trabalho. 

B. Faculdade, trabalho e casamento não impedem que o 

brasileiro crie empecilhos à própria mobilidade. 

C. A mobilidade do brasileiro é um fato, e interfere o 

aspecto emocional dos envolvidos. 

D. Um psicoterapeuta usou sua experiência de vida para 

retificar a ideia de que a disputa por uma mesma vaga 

numa universidade pode separar um casal. 

E. Para ilustrar uma história do século XII, o texto cita 

exemplos atuais. 

 

14- Assinale a alternativa em que a mudança na estrutura da 

frase não mudou o sentido que a mesma tem no texto acima: 

 

A. Às vezes homem e mulher passam algum tempo 

separados e não é raro que o passem juntos.  

B. No caso de gente jovem, esta situação pode resultar num 

vestibular. 

C. Ao mesmo tempo, problemas surgem quando os dois 

fazem vestibular para uma mesma faculdade. 

D. A perspectiva de uma separação geográfica não é 

agradável se os dois podem comemorar juntos. 

E. Quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior de se perceber. 

 

 

 

 

 

15- “Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a 

perspectiva de uma separação geográfica não é agradável.” 

 

A expressão sublinhada pode ser substituída por qual dos 

termos abaixo, sem que haja alteração de sentido ou correção 

gramatical? 

 

A. A iminência 

B. A inexistência 

C. O retrocesso 

D. O propósito 

E. A atrocidade 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Sobre as características do vírus responsável pela cinomose 

é INCORRETO afirmar: 

 

A. Etiologia Vírus da família Paramyxoviridae, subfamília 

Paramyxovirinae e gênero Morbilivirus. 

B. Vírus grande. 

C. RNA. 

D. Não envelopado. 

E. Sensível ao calor, ressecamento, detergentes, solventes 

lipídicos e desinfetantes. 

 

17- Referente ao sistema cardiocirculatório dos animais, o óstio 

da veia ázigos direita está presente:  

 

A. Apenas em felinos e caninos. 

B. Apenas em equinos e cães. 

C. Apenas em bovinos e equinos. 

D. Em felinos de grande porte, eqüinos e cães. 

E. Em todos mamíferos. 

 

18- Na Doença de Aujeszky, quem é o reservatório do vírus: 

 

I. Suíno 

II. Rato 

III. Gato 

IV. Cão  

V. Vaca 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas a I. 

B. Apenas a I e V. 

C. II, III, IV. 

D. I, III, IV, V. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

19- São características das abelhas Apis flórea e Apis 

andreniformis, EXCETO: 

  

A. Abelhas anãs;  

B. Eficientes polinizadoras;  

C. Não ficam confinadas;  

D. Comunicam-se através de danças, utilizando o sol como 

referencial;  

E. Armazenam 10kg de mel por ano. 
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20- São sinais clínicos da Sialocele, EXCETO: 

 

A. Disfagia e náusea 

B. Dispnéia 

C. Exoftalmia 

D. Estrabismo 

E. Inchaço muito dolorido (mucocele zigomático);  

 

21- São fatores predisponentes da pancreatite aguda, EXCETO:  

 

A. Animais com idade acima de 5 anos. 

B. Raças: Yorkshire e Schnauzer.  

C. Epilepsia. 

D. Hipoadrenocorticismo.  

E. Intoxicação por organofosforados. 

 

22- É um Gram-negativa: 

 

A. Veillonella 

B. Corynebacterium 

C. Listeria 

D. Lactobacillus 

E. Clostridium 

 

23- Streptococcus zooepidemicus acomete: 

 

A. Equinos 

B. Cães 

C. Gatos 

D. Morcegos 

E. Suínos 

 

24- Ocorre em cavalos velhos, tordilhos ou não, e caracteriza-se 

pela formação de múltiplas massas cutâneas, com altos índices 

de metástase. 

Este é a definição de: 

 

A. Melanoma dérmico 

B. Melanomatose dérmica 

C. Nevo melanocítico 

D. Melanomatose Nevo 

E. Melanoma maligno anaplásico 

25-É um nematódeo parasita de intestino delgado: 

  

A. Draschia megastoma  

B. Habronema micróstoma 

C. Parascaris equorum  

D. Habronema muscae  

E. Trichostrongylus axei  

 

26- No Leite UHT, o citrato de sódio é utilizado como 

regulador de acidez no leite fluido. A concentração máxima é 

de: 

 

A. 0,05g/100mL. 

B. 0,1g/100mL. 

C. 0,2g/100mL. 

D. 0,25g/100mL. 

E. 0,3g/100mL. 

27- Utilizado para verificar a adição de açúcar comercial no 

mel: 

 

A. Prova de Lund 

B. Prova de Chataway 

C. Prova de Fiehe 

D. Prova de Winkler 

E. Prova de Pfund 

 

28- Nesta fase o número de células aumenta de maneira 

exponencial com o tempo, reprodução ativa e constante, maior 

atividade metabólica, sensíveis a mudanças ambientais. Indique 

estágios do ciclo de multiplicação bacteriana: 

 

A. Fase LAG 

B. Fase LOG 

C. Fase estacionária 

D. Fase prolongada 

E. Fase refracionária 

29- O auto de infração será lavrado na sede da repartição 

competente ou no local em que for verificada a infração, pela 

autoridade sanitária que a houver constatado, devendo conter, 

entre outros, EXCETO:  

A. Nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como 

os demais elementos necessários à sua qualificação e 

identificação civil;  

B. Descrição da infração e menção do dispositivo legal ou 

regulamentar transgredido;  

C. Penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo 

preceito legal que autoriza a sua imposição;  

D. Assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de 

uma testemunha.  

E. Prazo para interposição de recurso, quando cabível.  

30- Poluição é qualquer degradação da qualidade ambiental, 

resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

 

I. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da 

população; 

II. Criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; 

III. Afetem desfavoravelmente a biota; 

IV. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; 

V. Lancem matérias ou energia em desacordo com os 

padrões ambientais estabelecidos; 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, III, V 

B. I, II, III 

C. II, III, IV, V 

D. III, IV, V 

E. I, II, III, IV, V 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_uberis
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31- De acordo com a Lei 6.938/81, o poluidor que expuser a 

perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver 

tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à 

pena de: 

 

A. Reclusão de 6 meses a 3 anos e multa de 100 a 1.000 

MVR. 

B. Reclusão de 1 a 5 anos e multa de 50 a 1.000 MVR. 

C. Reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000 MVR. 

D. Reclusão de 6 meses a 5 anos e multa de 100 a 2.000 

MVR. 

E. Reclusão de 1 a 2 anos e multa de 150 a 1.500 MVR. 

 

32- São vias de administração dos anestésicos, EXCETO:  

 

A. Oral 

B. Intravenosa  

C. Intramuscular 

D. Inalatória 

E. Retal  

 

33- Segundo o CODEX; sobre as instalações dos 

estabelecimentos alimentares é INCORRETO afirmar: 

 

A. As superfícies das paredes, divisórias e pisos devem ser 

feitas de materiais impermeáveis que não produzam 

efeitos tóxicos para o uso a que se destinam; 

B. Os pisos devem ser construídos de modo a permitir 

drenagem e limpeza adequadas; 

C. Os tetos e os acessórios superiores devem ser construídos 

e revestidos de forma a minimizar o acúmulo de poeira, a 

condensação e o desprendimento de partículas; 

D. As janelas devem ser fixas, de fácil limpeza, sendo 

construídas de forma a minimizar o acúmulo de poeira e, 

serem sempre providas de telas removíveis contra inseto. 

E. As portas devem ser de superfícies lisas, não absorventes, 

de fácil limpeza e, quando necessário, desinfecção. 

 

34- Segundo o riispoa, Art. 11º - A inspeção Federal será 

instalada em caráter permanente ou periódico. O seu parágrafo 

único os estabelecimentos em que terão inspeção federal 

permanente, do qual não se inclui: 

 

A. Os estabelecimentos de carnes e derivados que abatem e 

industrializam as diferentes espécies de açougue e de 

caça; 

B. Os estabelecimentos onde são preparados produtos 

protéicos ou concentrado; 

C. Os estabelecimentos que recebem e beneficiam leite e o 

destinem, no todo ou em parte, ao consumo público, 

D. Os estabelecimentos que recebem e distribuem ovos; 

E. Os estabelecimentos que recebem carnes em natureza de 

estabelecimentos situados em outros Estados. 

 

35- São ações do PRONAF, EXCETO: 

 

A. Crédito rural com juros subsidiados. 

B. Seguro da Agricultura Familiar (SEAF). 

C. Capacitação de Agricultores Familiares. 

D. Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar 

(PGPAF). 

E. Garantia Safra (apenas para o Nordeste, Norte e estado 

do Espírito Santo). 

 

36- O PRONAF é vinculado ao programa de alimentação 

escolar, onde um agricultor familiar que possui DAP física 

poderá comercializar ao PNAE até: 

 

A. R$ 9 mil/ano. 

B. R$ 11 mil/ano. 

C. R$ 15 mil/ano. 

D. R$ 18 mil/ano. 

E. R$ 20 mil/ano. 

 

37- Sobre a amebíase é INCORRETO afirmar: 

 

A. A Entamoeba hystolitica é um parasita que se localiza no 

intestino do ser humano, mas que não o prejudica e, 

portanto, não precisa ser tratada. Já a Entamoeba coli é 

prejudicial e precisa ser eliminada. 

B. Os parasitas são eliminados com as fezes que, se 

deixadas próximas a rios, lagoas, fossas, podem 

contaminar a água. 

C. Moscas e baratas, ao se alimentarem de fezes de pessoas 

infectadas, também transmitem a parasitose a outras 

pessoas, defecando sobre os alimentos ou utensílios. 

D. Outra forma de transmissão é pelo contato das patas sujas 

de fezes. Pode-se, ainda, contrair a ameba comendo 

frutas e verduras cruas, que foram regadas com água 

contaminada ou adubadas com terra misturada a fezes 

humanas infectadas. Muito frequente é a contaminação 

pelas mãos sujas de pessoas que lidam com os alimentos. 

E. Sintomas são dores abdominais; febre baixa; ataque de 

diarreia, seguida de períodos de prisão de ventre; e 

disenteria aguda. 

 

38- 40 pessoas adquiriram câncer de pulmão do grupo dos 200 

trabalhadores expostos ao asbesto durante um ano. Desta 

forma, tem-se quantos casos novos por 100 habitantes em 1 

ano? 

 

A. 2 casos 

B. 5 casos 

C. 8 casos 

D. 20 casos 

E. 50 casos 

 

39- O vírus do gênero Hantavirus, da família Bunyaviridae 

possuem envelope de dupla capa de lipídios, sendo, portanto, 

suscetíveis a, EXCETO: 

 

A. Desinfetantes em geral 

B. Solução de hipoclorito de sódio a 2,5% 

C. Lisofórmio 

D. Detergentes 

E. Álcool etílico a 70%. 
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40- De acordo com o Código de Ética de Veterinária em seu 

Art. 10º é um direito do médico veterinário: 

 

A. Prescrever o tratamento que considere mais indicado, 

bem como utilizar os recursos humanos e materiais que 

julgar necessários ao desempenho de suas atividades. 

B. Assegurar, quando investido em função de direção, as 

condições para o desempenho profissional do médico 

veterinário; 

C. Relacionar-se com os demais profissionais, valorizando o 

respeito mútuo e a independência profissional de cada 

um, buscando sempre o bem-estar social da comunidade. 

D. Exercer somente atividades que estejam no âmbito de seu 

conhecimento profissional; 

E. Fornecer informações de interesse da saúde pública e de 

ordem econômica às autoridades competentes nos casos 

de enfermidades de notificação obrigatória. 

 

 


