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BOLETIM DE QUESTÕES 
 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 35 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo Conhecimentos Básicos - 5 de Língua 
Portuguesa e 5 de Legislação, e 25 de Conhecimentos Específicos; e 2 QUESTÕES DA PROVA DISCURSIVA. Cada questão 
objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é correta. 

 

2 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA e o FORMULÁRIO-RESPOSTA DE 
QUESTÕES ANALÍTICO-DISCURSIVAS. 

 

3 A prova Discursiva deverá ser respondida no Formulário-Resposta de questões analítico-discursivas, valerá 10 pontos e 
consistirá em duas questões analítico-discursivas, obedecendo ao limite máximo de 30 linhas. 

 

4 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição 
conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA E O FORMULÁRIO-RESPOSTA DE QUESTÕES ANALÍTICO-
DISCURSIVAS. Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal de sala. 

 

5 Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA. 
 

6 A marcação do CARTÃO-RESPOSTA e a transcrição das respostas para o FORMULÁRIO-RESPOSTA DE QUESTÕES 
ANALÍTICO-DISCURSIVAS devem ser feitas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

 

7 O CARTÃO-RESPOSTA e o FORMULÁRIO-RESPOSTA DE QUESTÕES ANALÍTICO-DISCURSIVAS não podem ser dobrados, 
amassados, rasurados, manchados ou danificados de qualquer modo. Não é permitida a utilização de qualquer espécie de 
corretivo. O Cartão-Resposta e o Formulário-Resposta de Questões Analítico-Discursivas somente serão substituídos caso 
contenha falha de impressão e/ou se os dados contidos no cartão e no formulário não corresponderem aos seus. 

 

8 O CARTÃO-RESPOSTA e o FORMULÁRIO-RESPOSTA DE QUESTÕES ANALÍTICO-DISCURSIVAS serão os únicos 
documentos considerados para a correção. 

 

9 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 2 (duas) horas após o início 
da prova. 

 

10 Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA DE 
PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação. 

 

11 Somente será permitido ao candidato levar o seu Boletim de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término da prova. 

 

12 O tempo disponível para a prova é de quatro horas, com início às 14h30min e término às 18h30min, observado o horário 
de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 (uma) hora além do tempo 
determinado para a prova. 

 

13 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 35. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA (CONHECIMENTOS BÁSICOS) 
 

Reencarnação 
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Em sua última vida (ao menos das que tivemos notícia), Peter Hulme era um simples funcionário 
de bingo em Birmingham, Inglaterra. No entanto, ele vivia às voltas com um sonho recorrente e dramático: 
nele, soldados que pareciam vindos do passado atacavam um castelo sempre inacessível. Hulme não 
nutria maior interesse por história e jurava não ter ideia da origem de suas visões. Em busca de uma 
resposta, nos anos 90, submeteu-se a sessões de hipnose. O resultado foi inusitado: concluiu que também 
tinha sido John Raphael, soldado escocês servindo a certo capitão Leverett na Escócia do século 17. 

Parecia uma fantasia, mesmo porque inexistiam registros históricos de uma batalha na região e 
nas circunstâncias descritas por Hulme. Investigando por conta própria, ele e seu irmão Bob encontraram 
indícios da existência do castelo e, empolgados, resolveram viajar à Escócia em busca de provas. Contra 
todas as expectativas, recuperaram resquícios de batalha no local apontado por Hulme – e, mergulhando 
em documentos antiquíssimos, acharam documentos que comprovam a existência de um capitão Leverett 
e do próprio John Raphael. Com base nesses indícios, Peter Hulme afirmou até o fim da vida que suas 
memórias eram genuínas e ele era, de fato, a reencarnação de um soldado escocês. O caso de Hulme não 
está acima de dúvidas: historiadores apontam inconsistências e contradições nas memórias do suposto 
reencarnado. Mas o relato ilustra uma situação que ainda intriga a ciência: pessoas que juram recordar 
experiências de vidas passadas, em detalhes às vezes desconcertantes para os cientistas. 

A ideia de uma consciência que sobrevive à morte e reencarna em novos corpos é quase tão antiga 
quanto a fé em divindades e surgiu de forma independente em inúmeras culturas ao redor do planeta. De 
todos os cantos do globo, encontrou na Ásia o terreno mais fértil. A ideia está tão arraigada nas crenças 
hinduístas e budistas que, em lugares como Índia e Sri Lanka, a reencarnação é vista como algo quase 
natural. Não é à toa que surgem de lá muito dos casos considerados mais sólidos pelos pesquisadores do 
tema – como o de Swarnlata Mishra, que desde os 3 anos recordava com riqueza de detalhes a vida de 
outra pessoa, chamada Biya e morta quase uma década antes. 

A naturalidade com que Swarnlata tratava os integrantes de sua “outra” família, ao ponto de 
mencionar apelidos íntimos de gente que não conhecia pessoalmente, fez com que o caso virasse um 
clássico e deixa pesquisadores coçando a cabeça até hoje. Mesmo no mundo ocidental, uma boa parcela 
da população acredita em reencarnações, um interesse que aumentou em alguns países após o surgimento 
do espiritismo na França do século 19. Na Europa Ocidental, dados de 2006 apontam que 22% pensam 
que a reencarnação é uma realidade, enquanto nos EUA pesquisas falam em 20 a 25% de crença em vidas 
passadas. Nas cidades do Ocidente, em especial no Brasil, a doutrina espírita tem grande penetração, e 
manifestações religiosas recentes, como a cientologia, também levam as vidas passadas como parte de 
suas crenças. 

A postura da ciência diante disso tudo é de ceticismo. A maioria dos cientistas trata os relatos de 
vidas passadas como frivolidades, frutos de autoindução ou fraudes. Além disso, não existe nenhum indício 
científico de que a “alma” exista ou de que ela possa sobreviver à morte do corpo (ela existiria de que forma 
entre uma encarnação e outra?). Mas é claro que alguns pesquisadores pensam diferente. Um dos mais 
destacados foi o psiquiatra Ian Stevenson, que dedicou mais de 40 anos ao estudo de quase 3 mil relatos 
de crianças ao redor do mundo. De acordo com Stevenson, a maioria das recordações infantis sobre vidas 
passadas envolve mortes violentas, com relatos iniciando entre 2 a 4 anos e quase sempre desaparecendo 
antes da adolescência. Ele também estudou sinais de nascença e tumores, dizendo que podiam relevar 
ferimentos sofridos em vidas anteriores. Em um estudo de 1992, Stevenson cita 49 casos onde foram 
localizados documentos médicos de pessoas que as crianças diziam ter sido em vidas anteriores. De 
acordo com o pesquisador, a correspondência entre ferimentos mortais e sinais físicos nos supostos 
reencarnados seria no mínimo satisfatória em 43 desses casos, 88% do total. No entanto, o próprio 
Stevenson admitia uma grave lacuna: seus estudos não mostram como seria possível uma consciência 
sobreviver à morte física e ingressar no corpo de outra pessoa. Seus livros são alvos de muitas críticas, 
que vão desde análise tendenciosa dos dados até uso de fontes não confiáveis, que já acreditavam em 
reencarnação antes dos supostos casos na família. Ou seja, não existiria evidência de reencarnação além 
de depoimentos dos próprios reencarnados ou de indícios que, mesmo intrigantes, podem ser meras 
coincidências. 

Mas alguns aspectos de supostas vidas passadas ainda são desconcertantes para a ciência. É o 
caso, por exemplo, da xenoglossia, uma capacidade súbita que algumas pessoas manifestam de falar, com 
diferentes graus de fluência, línguas que deveriam desconhecer. Um dos casos mais marcantes é o de Iris 
Farczády, uma húngara de 16 anos que, no ano de 1933, passou a agir como uma espanhola de 41 anos 
chamada Lucía, morta anos antes. A suposta reencarnada esqueceu o húngaro natal e passou a falar 
espanhol fluente, nunca mais recuperando sua personalidade anterior. O caso está registrado no livro 
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Paranormal Experience and Survival of Death (“Experiência paranormal e sobrevivência da morte”, sem 
tradução para o português), de Carl Becker, professor de ética médica da Universidade de Kyoto. Para a 
maioria dos cientistas, a história de Iris (ou Lucía) não passa de mais um caso de almanaque, mas há quem 
acredite que a comprovação científica da xenoglossia seria a prova definitiva de que a reencarnação é uma 
realidade. É viver (uma ou mais vezes) para crer. 

NATUSCH, Igor. Reencarnação. Dossiê Superinteressante - Sobrenatural: o lado oculto da realidade. 
Edição 383-A, dez. 2017. 

 
 

1 O texto de Igor Natusch aborda a “reencarnação” sem, contudo, se comprometer com a sua existência. 
Verifica-se esse fato em trechos como 

 

(A) “Hulme não nutria maior interesse por história e jurava não ter ideia da origem de suas visões.” (linhas 3 e 4) 
(B) “De todos os cantos do globo, encontrou na Ásia o terreno mais fértil.” (linhas 18 e 19) 
(C) “Mesmo no mundo ocidental, uma boa parcela da população acredita em reencarnações,...” (linhas 26 e 27) 
(D) “Nas cidades do Ocidente, em especial no Brasil, a doutrina espírita tem grande penetração,...” (linha 30) 
(E) “Mas alguns aspectos de supostas vidas passadas ainda são desconcertantes para a ciência.” (linha 51) 
 

2 Em relação à ciência, infere-se da leitura do texto que 
 

(A) todos os cientistas duvidam da existência da reencarnação. 
(B) nenhum cientista se dedica a pesquisar esse assunto. 
(C) todos os fatos alegados como prova da reencarnação são passíveis de serem refutados pela ciência. 
(D) os indícios de vidas passadas, como sinais de nascença e tumores, são provas científicas da reencarnação. 
(A) a xenoglossia é prova definitiva de que a reencarnação é uma  realidade. 
 

3 De acordo com o texto, a crença em reencarnação 
 

(A) é recente na história da humanidade. 
(B) é rejeitada por  hinduístas e budistas. 
(C) não encontrou espaço no mundo ocidental.  
(D) é antiga e surgiu de forma independente  em diferentes culturas. 
(E) apareceu com o surgimento do espiritismo na França do século 19. 
 

4 A palavra que, no texto, pode ser substituída por enraizado/a (s) sem prejuízo para o significado é 
 

(A) recorrente (linha 2).  
(B) fértil (linha 19). 
(C) arraigada (linha 19). 
(D) genuínas (linha 13). 
(E) físicos (linha 43). 
 

5 A expressão idiomática coçando a cabeça, que aparece no trecho “deixa pesquisadores coçando a cabeça 
até hoje” (linha 26), informa que os cientistas 

 

(A) continuam duvidando da existência da reencarnação. 
(B) continuam intrigados com o caso de Swarnlata. 
(C) consideram impossível comprovar os relatos de Swarnlata. 
(D) comemoram os resultados das pesquisas sobre reencarnação. 
(E) ficam surpresos até hoje diante da naturalidade dos relatos de Swarnlata. 
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LEGISLAÇÃO (CONHECIMENTOS BÁSICOS) 
 

6 De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, que dispõem sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a vacância 
do cargo público dar-se-á por 

 

(A) I – exoneração; II – demissão; III – readaptação; IV – aposentadoria; V – posse em outro cargo inacumulável; 
e VI – falecimento.  

(B) I – exoneração; II – demissão; III – promoção – IV – readaptação; V – aposentadoria; VI – posse em outro 
cargo inacumulável; e VII – falecimento.  

(C) I – exoneração; II – demissão; III – promoção – IV – readaptação; V – posse em outro cargo inacumulável; e 
VI – falecimento.  

(D) I – exoneração; II – demissão; III – promoção – IV – readaptação; V – aposentadoria; e VI – falecimento.  
(E) I – exoneração; II – demissão; III – promoção – IV – readaptação; V – aposentadoria; e VI – posse em outro 

cargo inacumulável. 
 

7 O Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de 
Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Para fins deste Decreto, são instrumentos da Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoal: 

 

(A) I – plano bianual de capacitação; II – relatório de execução do plano anual de capacitação; tão-somente. 
(B) I – plano trianual de capacitação; II – relatório de execução do plano anual de capacitação; e III – sistema de 

gestão por competência. 
(C) I – plano semestral de capacitação; II – relatório de execução do plano anual de capacitação; e III – sistema 

de gestão por competência. 
(D) I – plano anual de capacitação; II – relatório de execução do plano anual de capacitação; e III – sistema de 

gestão por competência. 
(E) I – plano mensal de capacitação; II – relatório de execução do plano anual de capacitação; e III – sistema de 

gestão por competência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
EDITAL Nº 031/2018 – UNIFESSPA, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

5 

 

8 Em conformidade com o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao servidor público: 

 

(A) I – O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem; II – prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou 
de cidadãos que deles dependam; III – ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro 
ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; IV – usar de artifícios para 
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou 
material; deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister; V – permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 
interesse de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; VI – pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, 
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor 
para o mesmo fim; VII – alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 
VIII – iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos; dentre outros. 

(B) I – O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem; II – prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou 
de cidadãos que deles dependam; III – ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro 
ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; IV – usar de artifícios para 
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou 
material; deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister; V – permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 
interesse de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; VI – pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, 
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor 
para o mesmo fim; VII – exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, 
abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos 
jurisdicionados administrativos. 

(C) I – O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem; II – prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou 
de cidadãos que deles dependam; III – ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro 
ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; IV – usar de artifícios para 
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou 
material; deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister; V – permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 
interesse de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; VI – pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, 
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor 
para o mesmo fim; VII – abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com 
finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo 
qualquer violação expressa à lei. 

(D) I – O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem; II – prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou 
de cidadãos que deles dependam; III – ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro 
ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; IV – usar de artifícios para 
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou 
material; deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister; V – permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 
interesse de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; VI – pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, 
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor 
para o mesmo fim; VII – cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas 
de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em 
boa ordem. 

(E) I – O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem; II – prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou 
de cidadãos que deles dependam; III – ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro 
ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; IV – usar de artifícios para 
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou 
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material; deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister; V – permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 
interesse de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; VI – pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, 
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor 
para o mesmo fim; VII – resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados 
e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações 
imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 

 

9 De acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências, para todos os efeitos desta Lei, aplicam-se 
os seguintes conceitos: 

 

(A) I – plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional 
dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de 
gestão do órgão ou entidade; II – nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, 
classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades 
específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas 
atribuições; III – padrão de vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função 
do nível de capacitação, cargo e nível de classificação; IV – cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor; V – nível de capacitação: posição do 
servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para 
o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso; e VI – ambiente organizacional: área 
específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das 
necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal, exclusivamente. 

(B) I – plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional 
dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de 
gestão do órgão ou entidade; II – nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, 
classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades 
específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas 
atribuições; III – padrão de vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função 
do nível de capacitação, cargo e nível de classificação; IV – cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor; V – nível de capacitação: posição do 
servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para 
o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso; VI – ambiente organizacional: área 
específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das 
necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal; e VII – usuários: pessoas 
ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente 
dos serviços por ela prestados. 

(C) I – plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional 
dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de 
gestão do órgão ou entidade; II – nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, 
classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades 
específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas 
atribuições; III – padrão de vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função 
do nível de capacitação, cargo e nível de classificação; IV – cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor; V – nível de capacitação: posição do 
servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para 
o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso; e VI – usuários: pessoas ou 
coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos 
serviços por ela prestados, exclusivamente. 

(D) I – plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional 
dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de 
gestão do órgão ou entidade; II – nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, 
classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades 
específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas 
atribuições; III – cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 
são cometidas a um servidor; IV – nível de capacitação: posição do servidor na Matriz Hierárquica dos 
Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo 
ocupado, realizada após o ingresso; V – ambiente organizacional: área específica de atuação do servidor, 
integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que 
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orienta a política de desenvolvimento de pessoal; e VI – usuários: pessoas ou coletividades internas ou 
externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados, 
exclusivamente. 

(E) I – plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional 
dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de 
gestão do órgão ou entidade; II – padrão de vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da 
carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação; III – cargo: conjunto de atribuições 
e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor; IV – nível de 
capacitação: posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da 
capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso; V – 
ambiente organizacional: área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou 
complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de 
desenvolvimento de pessoal; e VI – usuários: pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição 
Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados, exclusivamente. 

 

10 O Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos 
usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em 
documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário. No atendimento aos usuários dos 
serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal observarão as seguintes práticas: 

 

(A) I – gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro 
de 1996; II – padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros 
documentos congêneres; e III – vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de 
protocolo, exceto quando o órgão ou a entidade for manifestamente incompetente. 

(B) I – gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro 
de 1996; e II – padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros 
documentos, exclusivamente. 

(C) I – gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro 
de 1996; e II – vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto 
quando o órgão ou a entidade for manifestamente incompetente, exclusivamente. 

(D) I – padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos; e II – 
vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto quando o órgão ou 
a entidade for manifestamente incompetente, exclusivamente. 

(E) I – gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro 
de 1996; II – sem a necessidade de padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, 
guias e outros documentos; e III – vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de 
protocolo, exceto quando o órgão ou a entidade for manifestamente incompetente. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 A Asfixia neonatal em bezerros é uma afecção que pode comprometer a produção animal. Evitá-la requer 
conhecimento específico em neonatologia. Quanto ao assunto, é correto afirmar: 

 

(A) A Asfixia neonatal em bezerros pode ser subclassificada em precoce, geralmente causada por imaturidade 
pulmonar, e tardia, geralmente induzida por distocias. 

(B) A Asfixia neonatal pode levar a uma acidose mista (respiratória e metabólica). 
(C) A Asfixia neonatal precoce é causada pela deficiência na produção de surfactante. 
(D) A Asfixia neonatal tardia geralmente é iniciada com o concepto ainda no início do parto e pode levar a óbito 

ainda no interior do útero. 
(E) Asfixia neonatal precoce ocorre em bezerros com nascimento prematuro, imaturidade pulmonar fetal e 

manifesta-se na primeira hora de vida. 
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12 O sistema “APGAR” é um método eficiente no diagnóstico da viabilidade neonatal em bezerros. Sobre esse 
método, é correto afirmar: 

 

(A) É um método que em sua adaptação para bezerros avalia reação da cabeça (à água fria), reflexos (palpebral 
e interdigital), respiração e coloração das mucosas. 

(B) Sua classificação nos parâmetros analisados corresponde em presente ou ausente, ou seja, 0 (zero) ou 1 
(um). 

(C) A soma da pontuação dada aos parâmetros corresponde à vitalidade do bezerro, sendo o valor máximo 
correspondente a um recém-nascido com pouca vitalidade, inviável e com asfixia severa. 

(D) A avaliação de hemogasometria é um parâmetro utilizado pelo APGAR em bezerros. 
(E) Uma mucosa branca-azulada corresponde a uma pontuação 2 (dois) no APGAR em bezerros. 
 

13 As afecções testiculares são consideradas as maiores causas de infertilidade no macho, inclusive em grandes 
animais. Sobre esse assunto, é correto afirmar: 

 

(A) A degeneração testicular corresponde ao processo inflamatório do(s) testículo(s), geralmente de causa 
traumática. 

(B) Neoplasias testiculares são de baixa incidência, geralmente acometendo touros mais velhos, sendo 
Carcinoma Espinocelular de Células Escamosas o de maior ocorrência. 

(C) Um testículo com imagem ultrassonográfica com estroma apresentando-se heterogêneo, com regiões 
hipoecogênicas e pontos hiperecoicos, corresponde a um achado indicativo de degeneração testicular. 

(D) Uma orquite pode ter origem traumática e/ou infecciosa, sendo a Brucela bovis um agente causador desta 
afecção em bovinos. 

(E) A monorquidia corresponde à ausência de um testículo no escroto, não tendo origem congênita.  
 

14 A Acropostite-fimose é uma problemática muito prejudicial à reprodução em machos, em especial para os 
bovinos. A esse respeito, é correto afirmar: 

 

(A) A maior incidência é em macho de raças de origem europeia, pois tem menor resistência às condições do 
clima no Brasil. 

(B) Na maioria dos casos, o tratamento clínico medicamentoso soluciona o problema. 
(C) Ao se dissecar a porção com fibrose, faz-se a sutura da extremidade da lâmina prepucial externa com o óstio 

prepucial de forma circular. 
(D) Para um tratamento efetivo, a bandagem “avental” no pós-operatório é imprescindível para a proteção da 

ferida cirúrgica. 
(E) Geralmente está associada a lesão peniana. 
 

15 Criptorquidia é uma afecção que acomete os machos, sendo de interesse terapêutico em equinos. Sobre esta 
afecção, é correto afirmar: 

 

(A) Tanto pelo acesso convencional quanto por videocirurgia, o acesso ventral é a melhor opção em equinos. 
(B) O cavalo criptorquida bilateral apresenta fertilidade inalterada, bem como comportamento normal, sendo o 

maior risco a probabilidade de alteração neoplásica nos testículos. 
(C) O acesso cirúrgico por laparotomia deve ser na região mesogástrica na linha média. 
(D) A produção espermática e hormonal do testículo abdominal permanece inalterada. 
(E) Para uma abordagem videolaparoscópica, a ligadura do plexo pampiniforme pode ser trabalhada de forma 

videoassistida, por ligadura pré-montada ou pinça com corte e coagulação com energia. 
 

16 Um rebanho ovino começou a manifestar os seguintes sinais clínicos após manejo de pesagem, vermifugação 
e casqueamento: apatia, perda do apetite, midríase, cegueira, incoordenação motora, evoluindo para decúbito 
esternal, posterior decúbito lateral, hipomotilidade ruminal, timpanismo, culminando com o óbito. Sobre esse 
caso, é correto afirmar: 

 

(A) Os animais podem ter apresentado alguma intoxicação alimentar, provavelmente por fungo na pastagem, pois 
os sinais são característicos de Pithomyces chartarum. 

(B) A provável causa é intoxicação pelo anti-helmíntico derivado da salicilanilida, como exemplo o closantel. 
(C) A provável causa é botulismo, podendo ser transmitido via alimentação mal armazenada. 
(D) A provável causa foi falha no controle de helmintos, sendo esses sinais correspondentes à alta carga 

parasitária por Haemonchus contortus. 
(E) A provável causa é eimeriose, pois os sinais são patognomônicos da afecção. 
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17 Um Médico Veterinário foi chamado para atender a uma vaca Girolanda de 6 anos, que produz 20 litros de 
leite dia. A paciente apresentava desgaste na muralha da pinça, claudicação e muitas vezes hiperextensão 
do membro posterior. Com base nesse quadro, é correto afirmar: 

 

(A) A paciente apresenta ruptura de ligamento, alteração muito comum em vacas leiteiras, e precisa ser 
submetida à eutanásia. 

(B) A paciente apresenta deslocamento lateral da patela, e o tratamento cirúrgico é o recomendado. 
(C) A paciente apresenta fixação dorsal de patela, sendo que, se a desmotomia do ligamento patelar medial for 

realizada, a paciente de imediato começa a andar normalmente, na maioria dos casos. 
(D) A paciente apresenta luxação medial da patela e necessita de um tratamento cirúrgico e muita fisioterapia 

para a recuperação. 
(E) O provável diagnóstico é uma úlcera de sola, responsável pela infestação clínica no caso. 
 

18 Sobre as contraturas tendíneas em equinos, é correto afirmar: 
 

(A) O tendão digital flexor superficial apresenta sua inserção distal na falange distal. 
(B) O tendão digital flexor profundo apresenta sua inserção na falange proximal. 
(C) A desmotomia do ligamento acessório do tendão digital flexor profundo é indicada em caso de flexão da 

falange distal, quando da ausência de resposta ao tratamento de bandagens. 
(D) A tenotomia do tendão digital flexor superficial resolveria uma contratura que está tracionando na falange 

distal. 
(E) Em caso de contraturas com luxação de falange, o prognóstico é bom, caso seja feito o uso de ligas de 

descanso. 
 

19 Um médico veterinário foi chamado para atender a um caso de distocia no qual o concepto apresenta-se 
longitudinal anterior, superior, com o membro direito e cabeça insinuados no quadrante pélvico e o membro 
esquerdo flexionado na articulação cárpica. Com relação ao caso, marque a alternativa que contém as 
manobras que correspondem à melhor tentativa de correção obstétrica. 

 

(A) Retropulsão, tração e versão. 
(B) Fixação do membro direito, retropulsão, extensão e tração. 
(C) Fixação do membro direito, extensão e retropulsão. 
(D) Retropulsão, fixação do membro direito e rotação. 
(E) Rotação, versão e tração. 
 

20 Um médico veterinário foi chamado para atender a uma égua que há dois dias passou por um parto distócico 
em que o concepto estava em apresentação longitudinal, anterior, superior, com os membros cruzados sobre 
articulação atlanto-occipital. Foi detectada, no exame ginecológico, uma vaginite pela presença de fezes no 
fundo da vagina, porém o selo vulvar continuou íntegro. Com base nesse quadro, é correto afirmar: 

 

(A) O provável diagnóstico é que se tenha uma fístula retovaginal. 
(B) A ocorrência no quadro se dá pela posição, sendo que a apresentação e a atitude não influenciaram nesse 

quadro. 
(C) Isso pode ocorrer em equinos, mas é mais comum em bovinos. 
(D) Após a paciente receber alta, esta não necessitaria de mais nenhum cuidado reprodutivo. 
(E) O tratamento se dá de forma clínica, com o uso de antibioticoterapia, não necessitando de terapêutica 

cirúrgica. 
 

21 Com relação às manobras de correção de estática fetal, é correto afirmar: 
 

(A) O ideal é que se tracione o neonato o mais rápido possível, independentemente da estática fetal. 
(B) Retropulsão seria a manobra em que se “empurra” o feto insinuado de volta para o útero. 
(C) A manobra de versão seria girar o feto sobre seu eixo longitudinal. 
(D) A rotação corresponde à manobra que altera a apresentação transversal dorsal ou ventral para longitudinal 

anterior ou posterior. 
(E) Tração é a manobra que corresponde ao ato de estender partes flexionadas do concepto. 
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22 Sobre as afecções do parto e puerpério em grandes animais, é correto afirmar: 
 

(A) Mumificação fetal é um processo asséptico que pode ocorrer em ruminantes. 
(B) Maceração fetal é um processo asséptico, sendo caso de indicação de cesariana quando da sua ocorrência. 
(C) Em casos de intervalo maior que 1 hora após a dilatação da pelve óssea, considera-se distocia para a espécie 

bovina. 
(D) Em casos de tração forçada para retirada de filhotes em grandes animais, o indicado são movimentos fortes 

com auxílio de 3 a 4 pessoas. 
(E) Um feto absolutamente grande é um caso de distocia de origem materna. 
 

23 Sobre as técnicas de rumenotomia e rumenostomia, é correto afirmar: 
 

(A) A diferença entre a técnica de rumenostomia em 1 tempo e a em 2 tempos (momentos) operatórios é que a 
primeira apresenta menor risco de peritonite, pois ocorre a rumenopexia e cicatrização prévia no primeiro 
momento operatório. 

(B) A rumenotomia é a colocação de cânula ruminal, que pode ter função clínica ou em estudos de digestibilidade. 
(C) A principal função terapêutica da canulação ruminal é em casos de timpanismo recidivante, muito frequente 

em minibois. 
(D) A rumenotomia é um procedimento contaminado e não necessita de muitos cuidados de antissepsia 

operatória. 
(E) A rumenotomia pode ser realizada pelo flanco direito do animal. 
 

24 Um médico veterinário está atendendo a um equino macho de 6 anos, que vinha se alimentando de feno e 
ração comercial para a espécie. Ao analisar a qualidade do feno, o médico verifica que ele está muito “seco 
e fibroso”. O paciente apresentou episódios de rolagem, TPC aumentado, mucosas hipercoradas. Foi 
observada por palpação retal uma massa compactada no quadrante superior esquerdo. Não há refluxo e a 
motilidade ileocecal ainda se mantém normal, mas com discreta redução ceco-cólica. Nesse caso, o mais 
provável é que 

 

(A) exista uma obstrução em íleo. 
(B) se tenha uma intuscepção de jejuno. 
(C) se tenha uma sobrecarga estomacal. 
(D) se tenha um encarceramento nefroesplênico. 
(E) se tenha uma compactação de cólon menor. 
 

25 Sobre alterações digestórias em ruminantes, é correto afirmar que 
 

(A) a acidose da ingesta retículo-ruminal, também conhecida como acidose lática ruminal, apresenta como 
principal causa a ingesta de elevados níveis de proteína na alimentação de forma não adaptativa. 

(B) elevada quantidade de fibra bruta de baixa qualidade pode levar a uma acidose ruminal. 
(C) a alcalose ruminal ocorre por ingestão de alimento pobre em fibra bruta e rico em carboidratos não 

estruturados, leguminosas frescas, cereais moídos e de crescimento rápido. 
(D) uma rumenotomia pode ser indicada em um quadro de acidose ruminal, para lavagens do conteúdo e 

“transfaunação”. 
(E) a acidose ruminal pode ocorrer pela ingestão de ureia em quantidade elevada, necessitando de adaptação 

prévia. 
 

26 Um médico veterinário foi chamado para atender a uma vaca holandesa de alta produção de leite que, no 
pós-parto, começou a apresentar os seguintes sinais: anorexia, hipogalaxia, cetose, hipomotilidade 
gastrointestinal, dor abdominal leve. Destaca-se ainda um aumento de volume na porção média esquerda do 
abdômen, e na percussão ouvem-se “pings” metálicos entre 9 e 13 espaços intercostais Com base nesse 
quadro, é correto afirmar que se trata de um(uma) 

 

(A) caso de timpanismo espumoso, sendo necessário o uso de ruminotórios e mucinolíticos. 
(B) caso de deslocamento de abomaso à direita, quadro muito comum em vacas de leite no pós-parto. 
(C) caso de reticuloperitonite, provavelmente por ingestão de corpo estranho. 
(D) torção uterina, sendo o aumento de volume na região correspondente ao útero. 
(E) caso de deslocamento de abomaso à esquerda, sendo que o tratamento cirúrgico mais indicado é a 

laparoscopia para correção da ectopia. 
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27 Sobre a Síndrome do “cavalo roncador”, é correto afirmar: 
 

(A) Em todos os casos, o que desencadeia a síndrome é estenose ou colapso traqueal. 
(B) O prolongamento e a flacidez de palato não interferem no agravamento do caso. 
(C) A movimentação pode agravar os sintomas do paciente. 
(D) A endoscopia é imprescindível para se estabelecer o diagnóstico conclusivo e possível tratamento, sendo a 

movimentação essencial para se estabelecer o grau no quadro. 
(E) Mesmo em pacientes com discreta hemiplegia, não é necessário movimentação, pois o exame endoscópico 

se faz unicamente com o paciente em repouso e parado. 
 

28 Sobre hérnias e ectopias em grandes animais, é correto afirmar: 
 

(A) Uma hérnia pode ser composta por saco herniário, anel herniário e conteúdo, sendo que para a terapêutica 
não é indicado cirurgia. 

(B) Em um caso de hérnia escrotal, o acesso se dá pelo escroto, suturando-se pela sua porção externa. 
(C) Em hérnias estragulantes, a terapêutica é idêntica à de casos sem estrangulamento visceral. 
(D) Hérnia diafragmática tem alta ocorrência em bubalinos. 
(E) Uma torção testicular pode ser um diagnóstico diferencial de uma hérnia escrotal. 
 

29 Chega a um hospital um paciente equino, fêmea, com mucosas “vermelho-escuras”, TPC 4, frequência 
cardíaca de 80bpm, refluxo de conteúdo pelas narinas. O proprietário relata episódios de rolamento já há 
algumas horas. Foi feito somente flunixim meglumine na dose de 2 mg/kg. Em relação ao quadro, é correto 
afirmar: 

 

(A) O caso deve ser encaminhado de imediato para cirurgia, pois é uma emergência. 
(B) Não é recomendado sondagem gástrica neste caso. 
(C) Um episódio de normalização abrupta da frequência respiratória e cardíaca pode representar um prognóstico 

ruim. 
(D) A associação com laminite não é comum nesses casos. 
(E) A terapêutica clínica seria a mais indicada para esse caso, sem necessidade de intervenção cirúrgica. 
 

30 O tratamento de feridas cutâneas é um ponto de estudo em grandes animais. Quanto ao assunto, é correto 
afirmar: 

 

(A) Em feridas de membros, o mais indicado são os flaps rotacionados de tórax para a espécie equina. 
(B) Dentre as técnicas reconstrutivas em grandes animais, o enxerto em malha é muito utilizado em ruminantes, 

mas deve ser aplicado em último caso em equinos. 
(C) O tecido de granulação exuberante é uma problemática de maior incidência em bovinos do que em equinos. 
(D) O carcinoma espinocelular ou de células escamosas tem uma frequência considerável em grandes animais, 

sendo mais frequente em regiões de menor pigmentação na pele. 
(E) O tecido de granulação deve ser estimulado em equinos, pois esse tecido tem retardo em sua formação. 
 

31 Para redução cirúrgica de hérnia umbilical em um equino de 300 kg, o padrão de sutura mais indicado é 
 

(A) Lembert. 
(B) Schimieden. 
(C) Cushing. 
(D) Jaquetão. 
(E) Swift. 
 

32 A lesão de nervo radial é comum quando se contém bovinos em decúbito lateral por muito tempo sem proteção 
adequada da referida área. São sinais clínicos relacionados com lesão desse nervo: 

 

(A) Ptose palpebral, flacidez labial com desvio e deslocamento lateral da língua. 
(B) Ataxia do membro pélvico, incoordenação e decúbito. 
(C) Distocia materna, ataxia de membros pélvicos e decúbito. 
(D) Movimentos reduzidos da cabeça, ptose palpebral e auricular. 
(E) Arrasto e flexão parcial do membro torácico e apoio do casco em pinça. 
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33 Nos casos de laparotomia exploratória em equinos com cólica, com acúmulo de gás nas vísceras, os passos 
a serem seguidos, após a abertura da cavidade abdominal, são: 

 

(A) Aspiração do gás acumulado no interior das vísceras, exploração meticulosa dos órgãos cavitários, resolução 
do problema e laparorrafia. 

(B) Exploração meticulosa dos órgãos cavitários, resolução do problema e laparorrafia. 
(C) Secção dos órgãos com acúmulo de conteúdo sólido, esvaziamento destes órgãos e laparorrafia. 
(D) Exposição do segmento intestinal acometido, resolução do problema e laparorrafia. 
(E) Colocação de dreno nas vísceras. 
 

34 Um médico veterinário foi chamado para atender a uma vaca Jersey de alta produção leiteira (40L) que se 
encontrava no terço final da gestação e estava com ECC 4,5 (escala de 1-5). Foi alertado ao proprietário que 
algumas afecções podem ocorrer neste animal no período de transição. Com base nesse quadro, é correto 
afirmar: 

 

(A) A chance de esta paciente ter cetose é grande, mas é mais provável que ocorra no pico de lactação, na 
maioria dos casos. 

(B) A hiperglicemia é um dos sinais observados na dosagem sérica. 
(C) A prevenção dessa doença deve ser focada no manejo adequado da dieta no período seco e de transição. 
(D) Os baixos níveis de beta-hidroxibutirato sérico indicam sinais de cetose. 
(E) O uso de corticosteroides é contraindicado no tratamento. 
 

35 O volume, em litros, para fluidoterapia de um bezerro neonato de 50 kg portador de diarreia e desidratação 
clínica estimada em 10% seria de 

 

(A) 10. 
(B) 3. 
(C) 5. 
(D) 2. 
(E) 20. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

1 Mesmo com a prática da inseminação artificial em tempo fixo, a necessidade do uso de rufiões ainda é uma 
grande realidade na reprodução assistida. Desta forma, descreva o transoperatório da técnica de fixação 
dorsal da flexura sigmoide em bovinos. 
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2 Descreva os acessos cirúrgicos em um caso de um criptorquida abdominal equino adulto de 500 kg. 
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