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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Trabalho escravo: uma realidade persistente
Luciano Frota
Em memória dos três auditores-fiscais assassinados em 28 de janeiro de 2004, devido a inspeções
para apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas da região de Unaí (MG), o Brasil consagrou a data
como “Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo”.
O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão
legalizada, cuja abolição formal, ocorrida em 1888, não foi suficiente para romper os grilhões da indignidade,
da indiferença e da marginalidade social. Mais de cem anos se passaram e ainda estamos lutando para livrar
do cativeiro mulheres e homens trabalhadores que são explorados, à luz do dia, pelos senhores de“ engenho”
do século 21.
Mesmo sendo signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país acordou para o
problema, forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, em razão da morte de um trabalhador rural e de outro ferido ao tentarem fugir da Fazenda Espírito
Santo, no Pará, onde 60 pessoas foram flagradas submetidas a trabalhos forçados e em condições
desumanas (Caso 11.289).
É certo que a partir daí muitos avanços foram alcançados, sobretudo em razão de providências
efetivas que passaram a ser adotadas pelos Ministérios do Trabalho e dos Direitos Humanos, bem como
pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, que, em parceria com diversas outras instituições, formaram
uma corrente de combate a essa chaga de indignidade, instituindo, dentre outras medidas, os chamados
Grupos Móveis de Fiscalização.
No período de 1995 a 2018, mais de 2.000 operações de fiscalização foram realizadas, e cerca 53
mil trabalhadores foram resgatados da condição de escravo. Ainda que retratem apenas uma amostragem
do cenário de desumanidade que ainda persiste nos campos e cidades do país, são números que
impressionam e reforçam a necessidade de se prosseguir com as ações de combate.
Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi a
alteração trazida pela Lei 10.803/2003 ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito de escravidão
contemporânea, não mais limitando-o à privação da liberdade de locomoção, mas estendendo a sua
tipificação para casos de aviltamento explícito da dignidade humana, em que trabalhadores são expostos a
condições degradantes de trabalho, com jornadas exaustivas ou mesmo forçados por dívidas com o patrão.
Importante ressaltar que o Brasil, além dos compromissos internacionais, tem uma Constituição
pactuada sob os pilares do respeito à dignidade da pessoa humana e ao trabalho como valor social. É dever
do Estado não se omitir quanto ao combate a todas formas de trabalho indigno, em especial àquele tipificado
como análogo à condição de escravo. E o dia 28 de janeiro deve servir exatamente para alertar as autoridades
públicas do país que a escalada do trabalho escravo persiste, resistente, matando e mutilando seres
humanos, segregando sonhos e coisificando pessoas.
A liberdade é direito inalienável do ser humano; não há liberdade sem garantia de dignidade; não há
dignidade sem justiça social; e sem liberdade, sem dignidade e sem justiça social não há democracia.
Disponível em:<www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2019

01. O texto, de forma preponderante,
A) apresenta um posicionamento acerca de como a sociedade brasileira tem lidado com o trabalho
escravo.
B) história toda a trajetória de luta da sociedade brasileira em busca de mecanismos para combater o
trabalho escravo.
C) enumera acontecimentos cruciais para a erradicação das condições de trabalho escravagista da
sociedade brasileira.
D) descreve os avanços em relação ao combate e à erradicação das condições de trabalho escravagista
na sociedade brasileira.
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02. Ao desenvolver o tema do texto, o autor opta por
A) ser categórico na constatação da ineficiência das medidas de combate ao trabalho escravo no Brasil.
B) ratificar, sem concessões, a ineficácia das medidas de combate ao trabalho escravo adotadas no
Brasil.
C) desqualificar, sem ressalvas, a eficácia das medidas de combate ao trabalho escravo adotadas no
Brasil.
D) fazer ponderações pontuais em relação à eficácia das medidas de combate ao trabalho escravo no
Brasil.

03. Considere o trecho:
O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão
legalizada [...]

O uso da palavra em destaque expressa que o passado de escravidão, no Brasil, é algo
A) imperceptível aos olhos da maioria.
B) impossível de ser apagado da nossa memória.
C) impossível de ser compreendido.
D) inexplicável para as gerações mais jovens.

04. Considere os trechos:
(1) Mesmo sendo signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país
acordou para o problema [...]
(2) Ainda que retratem apenas uma amostragem do cenário de desumanidade que ainda
persiste nos campos e cidades do país, são números que impressionam e reforçam a
necessidade de se prosseguir com as ações de combate.

Sobre os elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar que
A) ambos estabelecem relação sintático-semântica de condição entre orações e, nesse caso, podem ser
substituídos, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por caso.
B) em (1) esse elemento estabelece relação sintático-semântica de concessão entre parágrafos e, nesse
caso, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por embora.
C) em (2) esse elemento estabelece relação sintático-semântica de condição entre períodos e, nesse
caso, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por desde que.
D) ambos estabelecem relação sintático-semântica de concessão entre orações e, nesse caso, podem
ser substituídos, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por apesar de.
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05. Considere o trecho:
[...] forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte
Interamericana de Direitos Humanos [...]
Sobre as palavras em destaque, nesse contexto de uso, é correto classificar que:
A) a primeira é preposição, e a segunda, artigo.
B) a primeira é conjunção, e a segunda, artigo.
C) ambas são preposições.
D) ambas são conjunções.
06. Considere o período:
No período de 1995 a 2018, mais de 2.000 operações de fiscalização foram
realizadas, e cerca 53 mil trabalhadores foram resgatados da condição de
escravo.
Sobre as vírgulas presentes nesse trecho, verifica-se que
A) a primeira marca um bloco de informação deslocado, com valor adjetivo, e a segunda separa orações
com o mesmo sujeito.
B) a primeira marca um bloco de informação com valor de aposto, e a segunda separa orações com o
mesmo sujeito.
C) a primeira marca um bloco de informação deslocado, com valor adverbial, e a segunda separa
orações com sujeitos distintos.
D) a primeira marca um bloco de informação com valor predicativo, e a segunda separa orações com
sujeitos distintos.
07. Sobre o segundo e o terceiro parágrafos, é correto afirmar:
A) O segundo não apresenta ideia central explícita.
B) O terceiro faz contraposição à ideia central do segundo.
C) O terceiro tão somente desenvolve a ideia central explícita no segundo.
D) O segundo tão somente exemplifica o que vai ser afirmado no terceiro.
08. No texto, identifica-se a recorrência a
A) outros discursos, com o objetivo de reforçar o discurso do autor.
B) citações diretas, demarcadas pelo uso restrito das aspas.
C) outros discursos, com o objetivo de refutar o discurso citado.
D) citações indiretas, demarcadas pelo uso restrito das aspas.
09. O texto apresenta caraterísticas que o aproximam do gênero
A) notícia.
B) artigo de opinião.
C) reportagem.
D) relato.
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10. Considere o fragmento:
Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi a
alteração trazida pela Lei 10.803/2003 ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito
de escravidão contemporânea, [...]

O trecho em destaque é uma oração
A) subordinada com valor de substantivo.
B) coordenada com valor explicativo.
C) coordenada com valor restritivo.
D) subordinada com valor de adjetivo.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÓGICA
11. Um círculo de papel cartão com uma face branca e outra preta, foi cortado em três partes distintas. Duas
dessas partes estão apresentadas a seguir:

A terceira parte que, junto com as duas anteriores, forma perfeitamente o círculo, é
A)

B)

C)

D)

12. Considere o conjunto de doze objetos representados a seguir

No conjunto de doze objetos a seguir, selecionando-se aleatoriamente três objetos, a probabilidade de
eles serem colineares (pertencerem a uma mesma reta) é de

A)
B)
C)
D)

6

1
12
1
16
1
11
1
8
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13. Dada a sentença “Se visito Lajes, então sou feliz”, sua negação é
A) Não visito Lajes e sou feliz.
B) Visito Lajes e não sou feliz.
C) Se não visito Lajes, então não sou feliz.
D) Se não sou feliz, então não visito Lajes.

14. Considerando as 26 letras de nosso alfabeto, na sequência de letras abaixo,
D

J

E

L

H

P

M

V

?

o ponto de interrogação representa a letra
A) T.
B) R.
C) S.
D) U.

15. André é engenheiro, então Luciano não é comerciante. Ou Luciano é comerciante, ou Erick é veterinário.
Se José não é advogado, então André é engenheiro. Ora, nem Erick é veterinário nem Cintia é médica.
Logo:
A) José não é advogado e Luciano é comerciante.
B) Erick é veterinário ou André é engenheiro.
C) Se Luciano é comerciante, André é engenheiro.
D) José é advogado e Luciano é comerciante.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – MÉDICO VETERINÁRIO – SUPERIOR
16. Enfisema pulmonar é uma doença respiratória aguda que pode acometer bovinos, levando o mesmo a
apresentar quadros de cansaço, dispneia e acidose respiratória. Muitas vezes o enfisema pulmonar é um
achado comum em animais que estão no abatedouro. Sobre essa doença podemos afirmar que:
A) Existem 2 formas da doença: a primeira é o enfisema alveolar, ocorrendo por acúmulo de ar no
estroma pulmonar; e a segunda é o enfisema instersticial, ocorrendo por ruptura dos alvéolos.
B) Nessa doença apenas o pulmão deve ser rejeitado, com aprovação das restantes vísceras e carcaça
quando estas não apresentarem outras alterações.
C) O enfisema pulmonar ocorre por uma ruptura das paredes dos alvéolos fazendo com que os mesmos
se fundam com os alvéolos vizinhos. Dessa maneira ocorre o aumento da capacidade respiratória
prejudicando a difusão gasosa por diminuição da área da superfície alveolar.
D) No exame macroscópico de um pulmão com a doença observamos o órgão aumentado de tamanho,
hiperêmico, por aumento do fluxo sanguíneo e sem presença de crepitação.

17. Sobre os distúrbios do trato respiratório dos ruminantes, podemos afirmar:
A) A pneumonia é uma condição inflamatória de origem multifatorial, caracterizada pelo preenchimento
por líquidos e/ou células sanguíneas dos alvéolos ou vias aéreas.
B) A capacidade respiratória é afetada em animais com pneumonia como resultado do aumento da
complacência pulmonar, devido a compressão dos alvéolos pulmonares.
C) Os ruminantes com distúrbios respiratórios podem apresentar alteração no ritmo respiratório, tosse
seca, apatia, presença de secreção das vias aéreas e anorexia, sinais que geralmente aparecem
isolados.
D) Das doenças do trato respiratório de bovinos, a pneumonia pode comprometer todo o pulmão, sendo
indicada a condenação de parte da carcaça ou mesmo de todo animal, independente da causa
primária.
18. A Brucelose bovina causa grande preocupação entre os criadores de animais, porque
A) é uma zoonose infectocontagiosa causada pela bactéria Brucella abortus, Gram positiva, formadora
de esporos.
B) é uma antropozoonose de distribuição mundial, capaz de acometer diversas espécies domésticas e
silvestres, responsável por perdas econômicas ao sistema produtivo.
C) a transmissão do agente etiológico ocorre, principalmente, através de contato indireto, através de
aerossóis.
D) a doença apresenta alta mortalidade e baixa morbidade.
19. O manejo alimentar do rebanho é importante para garantir um estado sanitário adequado dos animais.
Erros no manejo é uma das principais causas de perdas econômicas no Brasil, levando os animais a
desenvolverem diversas doenças, dentre elas a acidose ruminal. São características da acidose ruminal:
A) vários sintomas associados ao rúmen, devido principalmente ao manejo inadequado no fornecimento
de grãos, sem causar desordens sistêmicas.
B) acometer bovinos, caprinos e ovinos, no entanto, animais criados em sistema extensivo são os mais,
comumente, acometidos.
C) ingestão excessiva de alimentos altamente fermentáveis pelo ruminante, alterando a microbiota
ruminal, causando aumento considerável de bactérias celulolíticas.
D) ingestão de grandes quantidades de carboidratos finamente moídos, esmagados ou quebrados, ou
seja, altamente fermentáveis.
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20. Analise as afirmações sobre a Linfadenite Caseosa e assinale a alternativa CORRETA:
A) A Linfadenite Caseosa, também conhecida por pseudotuberculose, é uma enfermidade
infectocontagiosa que acomete caprinos e ovinos causada pela bactéria gram-negativa
Corynebacterium pseudotuberculosis.
B) Animais com lesões podem facilmente se infectar, porém os microrganismos podem penetrar na pele
intacta, ocorrendo através do contado direto com secreções infectantes.
C) A principal fonte de infecção da doença são os corrimentos nasais purulentos que os animais
apresentam.
D) A doença é caracterizada pelo aumento dos linfonodos que podem formar abscessos, mesmo na sua
forma local os animais apresentam sinais de inapetência, dor, perda de peso e alterações no ciclo
reprodutivo.

21. São alterações e manifestações clínicas observadas na insuficiência cardíaca congestiva:
A) Efusão pleural e edema pulmonar na ICC esquerda.
B) Congestão venosa das veias pulmonares e ascite na ICC direita.
C) Ascite e edema de membros na ICC direita.
D) Edema de membros, ascite e hepatomegalia na ICC esquerda.

22. As plantas podem apresentar princípios ativos tóxicos para os animais de produção. No entanto, só
podem ser classificadas como plantas tóxicas de interesse pecuário as espécies que promovam
intoxicação nos animais sob condições naturais. Diante disso, existem fatores que influenciam a
toxicidade, dos quais podemos afirmar que
A) Os animais que são inseridos em novas pastagens tendem a não se intoxicar, pois não arriscam
ingerir plantas desconhecidas.
B) A maioria das plantas só causam intoxicação quando maduras, e quando em brotação quase não são
capazes de intoxicar.
C) Existem espécies animais mais sensíveis a determinadas plantas se comparadas a outras espécies.
D) Animais mais velhos são os mais acometidos por intoxicação por plantas.

23. A ensilagem e fenação tem como objetivo a conservação das forragens frescas, para isso, estratégias
como aumentar os níveis de ácido lático e redução do pH a partir da adição de aditivos podem garantir
uma melhor conservação dos produtos utilizados. Nesse contexto,
A) os sais podem ser usados com a finalidade de reduzir a quantidade de água dos fenos.
B) não deve ser aplicado aditivos na cultura antes do corte, já que torna inviável sua ação durante o
armazenamento das plantas.
C) a amônia eleva o pH do meio e possui ação fungistática, porém prejudica a digestibilidade e diminui
o nitrogênio não proteico da forragem.
D) a adição de O2 ajuda a reduzir o CO2, responsável por causar aumento do pH e proliferação fúngica.
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24. Há fatores que interferem na qualidade da forragem que determina a qualidade do feno. Diante dessa
afirmativa, é correto afirmar:
A) a presença de pragas e doenças tem pouco efeito sobre a produção e qualidade da forragem.
B) pode haver diferença nos valores nutritivos das plantas, em decorrência de sua diversidade genética,
mesmo quando são submetidas as mesmas condições ambientais e de manejo.
C) baixa umidade acelera o metabolismo da planta, impedindo seu crescimento.
D) quando a forragem passa pelo processo de corte não ocorre mais perda de sua composição química.

25. Distúrbios reprodutivos são responsáveis por causar grandes perdas econômicas no rebanho brasileiro.
O prolapso uterino é uma doença secundária ao parto que interfere na eficiência reprodutiva do animal.
Esse distúrbio
A) causa frequentes casos de choque, a hemorragia e o tromboembolismo quando prolongado e
requerem uma terapia de suporte efetiva.
B) tem como principal tratamento a amputação do útero.
C) caracteriza-se pela projeção do útero para o exterior, expondo a face interna e externa do órgão.
D) possui um prognóstico desfavorável quanto a vida e a fertilidade do animal.

26. Quando uma cirurgia é realizada, fatores locais e sistêmicos podem influenciar no processo de
cicatrização. São considerados fatores locais:
A) Infecção, tipo da sutura e corpo estranho.
B) Isquemia, técnica cirúrgica e uso de corticosteroides.
C) Sepse, queimadura grave e desnutrição.
D) Diabete melito, alterações da coagulação e idade.

27. Quanto ao manejo de aves, é correto afirmar:
A) A debicagem é uma prática abolida na criação avícola.
B) Quando as aves passam por estresse térmico, utilizam menos energia e assim, aumentam a
conversão alimentar.
C) Quando não houver deficiência nutricional, os níveis proteicos na dieta irão exercer pouca influência
sobre o número de ovos produzidos.
D) A altura das cortinas do galpão é regulada de acordo com as suas condições internas e devem-se
manter as cortinas levantadas em situações de frio e/ou chuvas de vento.
28. O processo de conservação de alimentos visa a eliminação total ou parcial de microrganismos, que podem
alterar as propriedades produtos. Sobre o tema, é correto afirmar:
A) A conservação do alimento pelo calor desnatura as proteínas e inativa as enzimas para o metabolismo
microbiano, apresentando ação microbicida.
B) No processo de refrigeração, abaixa-se a temperatura a valores menores que -1,5° C, com o objetivo
de inibir o metabolismo dos microrganismos, porém não há sua eliminação.
C) Quando o alimento passa pelo processo de congelamento ocorre a preservação de todo o seu
aspecto nutricional e sensorial.
D) O calor usado na conservação do alimento é capaz de esterilizar o alimento evitando, assim, a
recontaminação do produto.
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29. Sobre o processamento do leite, é correto afirmar:
A) A pasteurização consiste em um processo que garante a destruição de todos os micro-organismo,
sendo capaz de prolongar o tempo de prateleira do leite.
B) A liofilização do leite é um processo confiável de conservação de produtos biológicos, porém tem
como desvantagens o uso conservante e/ou produtos químicos.
C) O leite liofilizado não sofre alterações de cor, sabor, aroma, teor de vitaminas, sais minerais e
proteínas, a alteração observada é no tamanho e textura do produto.
D) A pasteurização do leite é considerada um método vantajoso, pois não prejudica a qualidade do
produto, uma vez que a temperatura empregada não ultrapassa 100⁰C.

30. O registro da movimentação de animais é uma preocupação em todo o Brasil, pois existem doenças que
apresentam elevada morbidade e mortalidade, causando prejuízos para economia do país. Nesse cenário
temos a febre Aftosa, que é uma doença infectocontagiosa de elevada morbidade, capaz de infectar todo
o rebanho em cerca de uma semana. Ao realizar ações de vigilância, estratégias são utilizadas para
identificar os animais infectados. Selecione a opção que apresenta os procedimentos e diagnósticos
corretos.
A) A vigilância sorológica consiste em provas de detecção de anticorpos contra o vírus da febre aftosa,
e se positivo, é dispensável a associação a outros contextos clínicos.
B) Na vigilância virológica, os testes realizados são pouco específicos, por isso são realizados para
complementar a vigilância sorológica.
C) A vigilância clínica é muito específica, pois uma vez observado os sinais vesiculares nos animais
susceptíveis, ocorre a confirmação da febre aftosa.
D) Na vigilância clínica é possível detectar os sinais clínicos da febre aftosa, como sialorreia, resultante
das vesículas, úlceras e erosões na mucosa oral, claudicação e febre nos animais acometidos.
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