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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem
com o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso
contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas
no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
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3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.

9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os papagaios utilizam o bico para quebrar sementes e castanhas,
por isso seus bicos são curvos e fortes.
II. Nas aves, o umbílico proximal é uma abertura discreta na base
da pena que se insere na pele, permitindo a passagem de vasos
sanguíneos para o desenvolvimento de uma nova pena.
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5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As esporas encontradas na superfície caudomedial das pernas
de galos, usadas como defesa pelo animal, possuem um núcleo
ósseo dentro de um cone córneo e a remoção da papila da espora
inibe seu crescimento.
II. O descarte orientado de caprinos e ovinos é uma prática que
deve ser realizada anualmente, principalmente, depois de cada
estação reprodutiva.
III. No Brasil, são permitidas as criações das seguintes raças de
ovinos: Somalis, Oboé e Rabo Largo.

III. Tanto para caprinos como para ovinos, a questão da
reprodução é de grande importância. A reprodução dos animais
implica em melhoria do rebanho, maior produtividade e menor
ocorrência de problemas de saúde e planejamento da produção.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito
de eficácia e moralidade, sendo vedada apenas nos casos
previstos em lei.
II. As unhas das aves possuem um crescimento contínuo durante
os seis primeiros meses de vida do animal, apenas, tal como o
bico.
III. A função TRANSPOR, no Microsoft Excel, pode converter um
intervalo de células vertical em um intervalo horizontal, por
exemplo.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As escamas nos pés e pernas das aves são placas adiposas
esféricas.
II. O animal que teve a cinomose evoluída ao estágio de
acometimento do sistema nervoso pode ficar com tremores
musculares, andar desordenado e/ou crises convulsivas por toda
sua vida, mesmo não portando mais o vírus.
III. As secreções nasais (pus) e as convulsões são possíveis
sintomas da cinomose.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Clostridium chavoei é uma bactéria anaeróbica com
capacidade de esporular. A doença ocorre pela multiplicação das
bactérias e a produção de toxinas no tecido muscular e
subcutâneo, formando uma lesão local e toxemia.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As unhas das aves consistem em um revestimento rígido
derivado das escamas especializadas de cada dígito.
II. Nas aves, a derme encontra-se mais internamente à pele,
possuindo os folículos das penas, vasos sanguíneos e nervos.
III. A pele nas aves é fina, frouxa e se solta facilmente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas aves, a tela subcutânea encontra-se composta
principalmente por tecido conjuntivo frouxo e também por tecido
adiposo.
II. A diarreia e o vômito são possíveis sintomas da cinomose.
III. Aves como os rapinantes (gaviões, águias e corujas)
apresentam unhas denominadas garras, as quais são grandes,
arredondadas e pontudas para capturar e matar suas presas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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II. A Parvovirose canina tem cura, mas o resultado do tratamento
vai depender da imunidade do cão e o estágio em que a doença se
encontra. Assim como a maioria das doenças, quanto antes for
diagnosticada maior é chance de sucesso do tratamento.
III. Os pés da maioria das aves encontram-se adaptados para
impedir o empoleiramento ou agarrar presas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas aves, a epiderme, localizada mais externamente, é avascular
e relativamente fina.
II. O servidor público não pode omitir a verdade, ainda que contrária
aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração
Pública.
III. Nos frangos, a pele é amarelada ao longo do corpo, podendo ter
uma coloração mais escura nas pernas e nos pés.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma característica única da epiderme nas aves é que ela age
como uma glândula sebácea holócrina, secretando um filme
lipídico fino que ajuda na manutenção da plumagem.
II. O nome “cinomose” já nos diz muito sobre a doença, já que o
prefixo “cino” sempre é referente aos cachorros. Sendo assim, seu
caráter infeccioso se restringe apenas aos cães, ou seja, a
cinomose não afeta os gatos.
III. Não é possível, no Microsoft Word, inserir símbolos ou
caracteres especiais no meio do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um gráfico de pizza, no Microsoft Excel, permite mostrar
proporções de um todo.
II. A ética e a moral são sinônimos, não apresentando qualquer
diferença, ainda que mínima.
III. Na criação de caprinos e ovinos, os animais velhos devem ser
descartados, principalmente as fêmeas, pois a fertilidade e as
demais qualidades reprodutivas diminuem com o avançar da
idade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas aves, a derme é a camada da pele aonde é armazenada
gordura.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O crânio nas aves possui ossos mais finos e as mandíbulas
prolongam-se em um bico queratinizado, não sustentando dentes
pesados como nos mamíferos.

II. Nas aves, o bico possui uma base óssea coberta por uma lâmina
de queratina, esta denominada de ranfoteca.

II. Utilizar senhas com elevada complexidade é uma boa prática de
segurança na Internet.

III. A pele nas aves é mais sensível quando comparado com
mamíferos, tendo em vista o elevado suprimento sanguíneo e
nervoso nessa região.

III. A Raiva é uma doença infecciosa, causada por um vírus, que
causa distúrbios neurológicos nos animais de sangue quente.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público municipal desempenhar, a tempo,
as atribuições do cargo de que seja titular.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas aves, as filoplumas possuem uma haste nua sem a presença
de barbas na maior parte de sua extensão, com exceção do topo.

II. A brucelose é uma doença infecciosa que pode acometer um
rebanho de caprinos ou ovinos.

II. A ovelha Somalis produz, em média, 12 crias em 4 partos por
ano. A pelagem dessa raça é inteiramente preta, com orelhas
brancas.

III. O Microsoft Word é um programa de planilha eletrônica
bastante utilizado para edição de vídeos.

III. O servidor público deve zelar, no exercício do direito de greve,
pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança
coletiva.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Devido aos diferentes hábitos de empoleiramento das espécies
de aves e ao método de procura de alimentos, as unhas desses
animais variam em seu tipo e conformação.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O aumento da coordenação motora no animal é um dos
possíveis sintomas da cinomose.

II. A Raiva torna os animais menos agressivos que, então, evitam
atacar ou morder pessoas ou outros animais.

II. A diarreia com sangue nas fezes é o único sintoma da
Parvovirose canina.

III. O bico é derivado do esqueleto apendicular e possui funções de
apreensão do alimento, para a corte, para o voo, de preparo do
ninho e de alimentação dos filhotes.

III. O corpo das aves encontra-se coberto pela pele e seus anexos,
tais como as penas, as unhas e o bico.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve eliminar da sua conduta qualquer espécie
de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade ou outro
tipo.
II. O Mozilla Firefox é um programa especializado na identificação
de vírus no computador.
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21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas aves, a gordura armazenada na derme atua tanto como
isolante térmico quanto para nutrição.
II. A letargia não é um dos sintomas da Parvovirose canina.

III. Nas aves, a derme consiste em um tecido nervoso, liso e flexível.

III. No exercício do direito de greve, o servidor público não deve
zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da
segurança coletiva.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A epiderme, nas aves, apresenta células epiteliais pavimentosas
produtoras de queratina.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As mucosas pálidas (interior das pálpebras e gengiva) é um dos
sintomas da Parvovirose canina.

II. O vírus da Raiva é transmitido pela saliva, sangue ou fluidos
corporais de animais doentes. Também é possível contrair essa
doença por via aérea ou através da picada do mosquito arborícola
transmissor.

II. Ao realizar a impressão de um documento, no Microsoft Word, o
usuário não pode selecionar uma impressora específica.

III. A diarreia não é um sintoma possível da cinomose.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As paralisias e os tiques nervosos não são possíveis sintomas da
cinomose.
II. Um cão infectado pela cinomose elimina o vírus pela urina, fezes
e secreções (nasal e ocular) até 90 dias após a exposição ao vírus.
Portanto é importante evitar seu contato com outros cachorros
durante o período em que está doente.

III. A perda de peso repentina é um dos sintomas da Parvovirose
canina.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As extensões JPG e GIF são exclusivas dos arquivos de texto
produzidos no Microsoft Excel.
II. A segurança na Internet refere-se às medidas para expor as
informações pessoais a todos os usuários da web.
III. O vômito não é um dos sintomas da Parvovirose canina.
Marque a alternativa CORRETA:

III. O descarte dos caprinos e ovinos que não produzam ou que
apresentem problemas físicos e de saúde deve ser evitado, pois
essa prática pode prejudicar a produtividade do rebanho.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A leptospirose é uma doença infecciosa que pode acometer um
rebanho de caprinos ou ovinos.
II. A cinomose nunca acomete o sistema respiratório.
III. A febre e as secreções oculares (remela em grande quantidade)
não são possíveis sintomas da cinomose.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas aves a pele apresenta uma única camada, a epiderme, que
está apoiada sob a tela subcutânea.
II. A criação de caprinos exige cuidados especiais, a começar pela
escolha da raça de animais com melhores condições de adaptação
à região, tornando-se assim mais produtivos.
III. A cinomose é uma doença infectocontagiosa que afeta aves
causada por um vírus da família Paramyxovirus, do gênero
Morbilivírus.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft Windows, em sua versão mais recente, dá suporte
apenas ao idioma espanhol.

29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As aves, diferentemente dos mamíferos, não possuem glândulas
sudoríparas (sudoríferas).

II. Parvovirose canina, ou também conhecida como Parvo vírus
canino, é uma doença altamente contagiosa e muito comum em
cães. Seu principal sintoma é a diarreia acompanhada de sangue.

II. Cães e gatos podem ser infectados com o vírus da Raiva entre
eles mesmos ou através de mordidas de morcegos infectados.

III. O processador é um componente que permite processar dados
e fornecer informações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. O vírus da parvovirose pode permanecer durante meses em um
ambiente, sendo conhecido por sobreviver em objetos, como
roupas, cobertores, potes de ração ou até mesmo no próprio piso.
Por isso é importante que qualquer material fecal ou vômito seja
removido com água sanitária.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na fase inicial da cinomose, acontece o acometimento do
sistema linfático, que é quando o animal passa a ter o andar
desorientado e tremores musculares que podem evoluir para crises
de convulsões.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Nas aves, o tanino é uma proteína essencial para a formação
das penas, escamas e o revestimento externo do bico e das garras.
III. A raça de ovinos Santa Inês apresenta a cor do seu pelo preta,
vermelha, branca ou chitada. Em geral, é criada para a produção de
carne e de peles.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O vírus da Raiva é transmitido pela saliva (no momento da
mordida), se multiplica nos músculos e depois entra no sistema
nervoso central causando a doença fatal.
II. Nas aves, as penas possuem diversas funções, tais como
proteção da pele, termorregulação, camuflagem, digestão, côrte,
reconhecimento e o mais importante, são estruturas essenciais
para o voo desses animais.
III. Existe uma relação indireta entre os hábitos alimentares das
aves e seus respectivos bicos, pois para cada espécie aviária a
adaptação evolutiva do bico se deu conforme o clima da região
onde aqueles indivíduos habitavam.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas aves, a cauda é onde é encontrado o músculo eretor o qual
tem ação nos folículos das penas de todo o corpo do animal.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

II. Na criação de caprinos e ovinos, os animais portadores de
alterações físicas, por ocasião do nascimento (retrognatismo,
prognatismo, tetas duplas, animais com um só testículo etc.), não
devem ser descartados, pois nesses casos não há risco de
transmissão dos mesmos defeitos às suas crias.

31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Também conhecido como mal da manqueira, perna negra ou
blackleg, o carbúnculo sintomático é causado pela bactéria
Clarinne espirilicca. É uma doença de curso grave em ovinos e
canídeos. A infecção geralmente é exógena e os esporos são
ativados por lesões traumáticas.

III. Na criação de caprinos e ovinos, os animais com problemas nos
dentes devem ser descartados, pois eles têm dificuldades para se
alimentar e por isso, podem ter o seu desenvolvimento corporal
bastante comprometido.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O cavalo de Troia é um software especializado em manter a
segurança dos dados pessoais do usuário.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. O usuário do correio eletrônico sempre deve clicar em links
enviados para o seu e-mail por endereços virtuais desconhecidos.
III. Nas aves, as penas desenvolvem-se a partir de papilas na
camada dérmica da pele as quais possuem células degenerativas
com informação genética que determinam o tipo, tamanho e cor
das penas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. No Microsoft Excel, não é possível alterar a cor da fonte em uma
célula.
III. O vírus da cinomose se replica no intestino do animal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas aves, as semiplumas possuem uma raque principal longa
com barbas sem bárbulas nem ganchos.
II. A cinomose canina é altamente contagiosa e costuma acometer
cães que ainda não terminaram o esquema vacinal (filhotes) ou
que não costumam receber o reforço anual da vacina múltipla (V8,
V10 ou V11).
III. O Linux é um sistema de código fechado, especializado na
elaboração de planilhas eletrônicas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A raça Somalis é uma raça deslanada (sem lã) de ovinos. Sua
aptidão principal é para a produção de carne.
II. É vedado ao servidor público municipal tratar cuidadosamente
os usuários dos serviços.
III. A parvovirose é transmitida por via aérea, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A lâmina de queratina do bico superior é denominada de rinoteca
e do bico inferior é chamada de gnatoteca.
II. Em galinhas poedeiras, a pele é mais pálida, pois o pigmento é
retirado para ser incorporado na gema do ovo.
III. A anorexia é um dos sintomas da Parvovirose canina.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Assegurar que todas as contas existentes no computador
tenham senha é uma forma de elevar a segurança na internet.
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36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana foi ao supermercado e comprou R$ 39,15 de aveia, R$
121,70 de arroz, R$ 95,40 de feijão, R$ 387,50 de carne e R$ 77,50
de suco. Após realizar o pagamento de suas compras, ela observou
que a nota fiscal trazia a informação de que seria recolhido um
imposto de 2,20% sobre o valor total das compras. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor do imposto a que a nota fiscal se referia é
superior a R$ 16,04 e inferior a R$ 16,81.
b) Se Ana nasceu em 1988, teria completado 31 anos em 2015.
c) No mês de janeiro, um produtor rural vendeu 765 litros de leite a
R$ 1,85 por litro. Nesse mesmo período, ele vendeu 12.455 ovos a
R$ 0,17, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a receita com a
venda de leite representa mais de 42% e menos de 45% da receita
total com todas as vendas descritas.
d) Uma despesa de R$ 1.030 pode ser paga em 10 parcelas iguais
de R$ 97, cada.
e) No mês de julho, uma loja de bebidas vendeu 456 garrafas de
vinho do tipo "A" a um preço de R$ 38,40, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidas 291 garrafas de vinho do tipo "B"
por R$ 33,70, cada. Sabe-se que essa loja comercializa apenas
esses dois tipos de vinho. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a arrecadação
com as vendas do vinho “A” representa mais de 61,8% e menos de
66,7% do total arrecadado com as vendas de vinhos nessa loja no
período considerado.
37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana comprou 25 cadernos a um preço unitário de R$ 21,
então ela gastou R$ 497 com suas compras.
b) Em uma loja de eletrônicos, no mês de abril, foram vendidos 21
celulares do tipo 1, a um preço de R$ 799,00, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidos 15 celulares do tipo 2, a R$
899,00, cada. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a receita com as vendas do
celular do tipo 1 representam mais de 57% e menos de 63% do
total arrecadado com as vendas de ambos os modelos no período.
c) Se uma vila de 381 moradores tiver sua população ampliada em
15%, passará a ter 503 habitantes.
d) Um veículo está sendo anunciado pelo preço de R$ 35.987,00
em uma concessionária. Após uma longa negociação, Ana obteve
um desconto de 3,20% sobre o preço. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o preço final
pago por Ana pelo veículo foi superior a R$ 34.935,42 e inferior a R$
35.033,12.
e) Uma empresa de transporte urbano possui 37 ônibus, cada um
com capacidade para 312 litros de combustível em seu tanque.
Sabe-se que o preço do diesel é R$ 3,987 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o custo de encher o tanque de todos esses
veículos com diesel é superior a R$ 45.870,12 e inferior a R$
46.651,10.

II. A apatia e a perda de apetite são possíveis sintomas da
cinomose.
III. No Microsoft Windows, o comando Alt + K fecha todas as
janelas e aplicativos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50
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38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um fabricante de bebidas vendeu, no mês de maio, 887 litros de
suco do tipo 1 a R$ 5,35 por litro. Também foram vendidos, nesse
período, 2.421 litros de suco do tipo 2, a R$ 3,45 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que a receita com as vendas de suco do tipo 1
representam mais de 38% e menos de 41% do total arrecadado.

41 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O tema central do texto é a redução da criminalidade nos
municípios paranaenses.

b) Uma porção de 980 gramas de farinha pode ser dividida em 35
porções menores com 37 gramas, cada.

c) O tema central do texto é a carreira em Letras.

c) Em um estádio de futebol há 108 torcedores que compraram o
ingresso para o Camarote, no valor de R$ 64,00, cada. Os demais
1.542 torcedores optaram por comprar ingressos para a
arquibancada, no valor de R$ 26,00, cada. Sabe-se que, ao término
do jogo, o time vencedor receberá um prêmio equivalente a 32% da
receita total com as vendas de todos os ingressos. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor do prêmio do vencedor será superior a R$
14.985,00 e inferior a R$ 15.133,00.
d) O resultado da subtração 111 - 5 - 30 é menor que 69.
e) Um imóvel está sendo vendido por R$ 309.450,00. Após uma
longa negociação, Ana obteve um desconto de 8,45% sobre o preço
inicial. Assim, considerando apenas as informações apresentadas,
é correto afirmar que o valor final pago por Ana pelo imóvel é
superior a R$ 281.301,48 e inferior a R$ 282.901,12.
39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da expressão 100 - (6 x 7) + (8 : 2) é maior que 98.
b) A Escola Municipal Ana Montessori decidiu fazer um grande bolo
para a festa de comemoração dos 50 anos da sua fundação.
Durante a festa, o bolo foi dividido em 13 partes iguais, cada uma
delas sendo destinada a uma das 13 turmas de alunos da
instituição. Em seguida, cada uma dessas fatias foi novamente
dividida em 35 partes menores, cada uma delas sendo entregue a
um aluno, apenas. Sabe-se que todos os alunos da instituição
receberam apenas 1 fatia desse bolo e que apenas os alunos
comeram o bolo. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que cada aluno
consumiu uma fatia correspondente a mais de 0,31% e a menos de
0,44% do bolo originalmente produzido.
c) Para realizar uma reforma em sua casa, Ana precisou gastar R$
2.891,00 com a compra de tintas, R$ 6.751,00 com materiais de
alvenaria, R$ 9.817,00 com cerâmica e R$ 1.414,00 com materiais
elétricos. Ao optar por realizar o pagamento à vista, ela foi
informada pela vendedora de que receberia um desconto de 18%
sobre o valor total de suas compras. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o desconto
proporcionou a Ana uma economia superior a R$ 3.618,15 e
inferior a R$ 3.741,10.

b) O tema central do texto é o reajuste no valor do salário mínimo
em 2018.
d) O texto traz informações sobre o total de bacharéis em Letras
formados em 2018, no Brasil.
e) O texto traz informações sobre a remuneração média de
profissionais de Letras no Pará.
42 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre o aumento da criminalidade no
Brasil.
b) Em 2022, o curso de Letras será extinto no Brasil, de acordo com
o autor.
c) O texto inclui informações sobre o aumento do desemprego no
Brasil.
d) O tema central do texto é o aumento no número de faculdades
privadas no Brasil.
e) Gostar de ler e escrever são características importantes para o
profissional de Letras, de acordo com o texto.
43 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre a redução do desemprego no
Brasil.
b) De acordo com o autor, estudar um idioma estrangeiro permite
conhecer a cultura de outros povos.
c) O tema central do texto é a preservação do meio ambiente.
d) Utilizando-se de uma linguagem simples, o autor busca
estimular os jovens a seguir a carreira promissora de Letras.
e) De acordo com o autor, o salário de profissionais de Letras tem
crescido mais de 10% no último ano.
44 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O profissional de Letras deve ter o desejo de conhecer novas
culturas, de acordo com o texto.

d) O preço inicial do carro X é de R$ 78.990,00. Após uma
demorada negociação, Ana conseguiu obter um desconto da loja e
pôde comprar esse veículo por R$ 73.026,26. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o
desconto concedido foi superior a 7,48% e inferior a 7,91%.

b) No texto, o autor propõe melhorias para a formação de
profissionais de Letras no Brasil.

e) Se em um recipiente de 2L há 200ml de suco, então ele está com
16% da sua capacidade preenchida.

d) O texto traz informações sobre as amplas oportunidades de
emprego para profissionais de Letras na administração pública.

40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se em um tanque de 900L há 250L de diesel, então mais de 38%
do seu volume está preenchido com combustível.
b) O resultado da multiplicação 2 x 6 x 2 é maior que 51.
c) Um carro que percorre 12 km com 1L de gasolina percorrerá 392
km com 29L desse combustível.
d) O resultado da divisão 217 / 31 é menor que 14.
e) O resultado da divisão 441/49 é maior que 21.
Letras
Gostar de ler e escrever são características essenciais para
quem deseja seguir carreira em Letras. Ao estudar um idioma
estrangeiro, aprende-se muito sobre a cultura dos povos que
falam aquela língua. Portanto, o profissional de Letras deve ter o
desejo de conhecer novas culturas e ter interesse por literatura.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)
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c) Através de metáforas e figuras de linguagem, o autor expressa
sua frustração na carreira de profissional de Letras.

e) O tema central do texto é o aumento no número de imigrantes
colombianos em 2018.
45 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) De acordo com o autor, o curso de Letras forma profissionais
para atuar em clínicas e hospitais.
b) O texto inclui informações sobre a redução da criminalidade no
Brasil.
c) O profissional de Letras deve ter interesse por literatura, de
acordo com o autor.
d) De acordo com o autor, o profissional de Letras não deve
expressar opiniões políticas.
e) De acordo com o autor, o curso de Letras tem duração de seis
anos.
Energia solar
Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da
luz e do calor do Sol. É utilizada por meio de diferentes
v.923/2019
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tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar,
a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura
solar e a fotossíntese artificial. Atualmente, muitos especialistas
consideram que o desenvolvimento de tecnologias de fontes de
energia solar acessíveis, inesgotáveis  e limpas terá enormes
benefícios a longo prazo.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)
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48 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia cósmica, de acordo com o texto.
b) O tema central do texto é o aumento da poluição sonora nas
grandes cidades.
c) Na opinião do autor, a energia solar deve substituir
completamente as hidrelétricas no Brasil até 2028.

46 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o aumento do consumo de drogas nas
periferias das cidades brasileiras.
b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia atômica, de acordo com o texto.
c) O tema central do texto está relacionado com o uso de
tecnologias renováveis.

d) A fotossíntese artificial é um exemplo de tecnologia que utiliza a
energia solar, de acordo com o autor.
e) A fotossíntese artificial é uma tecnologia ainda inacessível para
países com população inferior a 200 milhões de habitantes, de
acordo com o autor.

d) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em hospitais e unidades de saúde.

49 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia solar fotovoltaica é obtida através da queima de
combustíveis fósseis, de acordo com o texto.

e) Na opinião do autor, o custo de produção de energia solar, no
Brasil, é significativamente inferior ao da energia eólica.

b) Na opinião do autor, o uso de energia solar apresenta menos
riscos ao meio ambiente quando comparada com a energia eólica.

47 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A fotossíntese artificial é uma tecnologia que pode trazer graves
danos ao meio ambiente, de acordo com o texto.
b) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em instituições de ensino público.
c) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia eólica, de acordo com o texto.
d) De acordo com o autor, muitos especialistas acreditam que as
tecnologias de fontes de energia solar podem trazer benefícios a
longo prazo.
e) O tema central do texto é a redução da área de mata atlântica no
Brasil.

c) O aquecimento solar e a energia solar fotovoltaica são exemplos
de tecnologias baseadas em energia solar, de acordo com o texto.
d) No texto, o autor procura defender a legalização do
desmatamento de florestas no cerrado brasileiro.
e) Na opinião do autor, o governo federal deve estimular o uso da
energia solar através da isenção de impostos.
50 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto está relacionado à necessidade de
reflorestamento da mata ciliar nos principais rios brasileiros.
b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia solar, de acordo com o texto.
c) A energia solar fotovoltaica é um exemplo de tecnologia
baseada em energia eólica, de acordo com o texto.
d) A proibição do uso de energia solar no Brasil é o tema principal
do texto.
e) O tema central do texto está relacionado à utilização de
automóveis movidos a energia elétrica nas grandes cidades.

VETERINÁRIO (A) - Página 8 de 9

v.923/2019

Instituto ADM&TEC | RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR

v.Audit.: 84E38A835

RASCUNHO

VETERINÁRIO (A) - Página 9 de 9

v.923/2019

