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Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  Específica 
do Cargo, com 30 questões, com  
4 (quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas de 
1 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa 
e aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

            a       B       C       D
00 -         

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHa DE rEsposTas.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

o rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de provas, só poDErá sEr 

DEsTaCaDo pELo FIsCaL.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições ao uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOLHA DE RESPOSTAS:

QUATRO HORAS

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
pró-rEITorIa DE rECUrsos HUmaNos

DEparTamENTo DE DEsENVoLVImENTo DE rECUrsos HUmaNos
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 01 a 07 referem-se ao TEXTo 1. Leia-o atentamente antes de 
respondê-las. 

TEXTO 1

Vivemos uma geração em que “tomar um porre” é sinônimo de status. Vi, durante os três últimos 
anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se verdadeiros bebuns. Uma 
pena. Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de 
ser sóbrios. Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade 
das coisas que ocorreram na noite anterior. pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa 
maneira.

será que a influência vem da mídia? Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres 
lindas e momentos agradáveis. somos manipulados por propagandas? Em parte. De certa forma, a ideia 
daquela felicidade que nos é vendida gera a ansiedade de conquistá-la por meio da bebida. mas todos nós 
sabemos que felicidade não se compra. a impressão que tenho é a de um hábito intrínseco à passagem 
para a maturidade, como se a bebida fosse um passaporte à vida adulta. [...]  a responsabilidade é o 
que diferencia as fases da vida, e ser independente é muito mais do que comprar uma garrafa de vodka 
sem precisar mostrar a identidade.

Cada vez mais novos, somos postos em um mundo de loucura e repressão. as algemas atadas 
são falsamente libertadas quando o álcool passa a atuar na mente. É tudo mera ilusão. os problemas 
continuam, a vida permanece a mesma. a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena. 
Você é que perde a percepção da realidade. Você é que deixa de vivenciar o que existe de fato para 
fantasiar.

Vale a pena? Embriaguez, alienação, ou sobriedade... Você pode viver da maneira que quiser, 
é só uma questão de escolha. No entanto, não se esqueça de que para cada escolha haverá uma 
consequência, uma renúncia e talvez o arrependimento.

SHIMABUKURO, Márcia. Disponível em: <http://blogdofolhateen.folha.blog.uol.com.br> Acesso em 15 fev. 2015 [Adaptado]

QUESTÃO 01

a autora defende a ideia de que a

a) decisão entre estar ébrio ou estar sóbrio é opção de cada indivíduo.
B) aquisição de bebida sem identificação será uma importante conquista.
C) bebida liberta a nova geração de repressões socialmente impostas.
D) ingestão de bebida alcoólica é um modo de conquistar a maturidade.

QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, os jovens bebem porque

a) acreditam na desculpa da bebida como forma de os transformar em alguém mais audacioso.
B) decidem deixar de ser arrogantes e apelam para o exagero etílico que os conduz a novo status 

social.
C) são convencidos, pela mídia, de que a bebida resgata sentimentos que geram ansiedade e 

tristeza.
D) vivem em um mundo insano e repressor, e sentem-se libertos pela ilusão que o álcool lhes 

oferece.
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QUESTÃO 03

são temas abordados nesse texto, EXCETo

a) renúncia e sobriedade.
B) independência e responsabilidade.
C) etilismo e remorso.
D) solidariedade e constrangimento.

QUESTÃO 04 

Leia este trecho:

Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade das coisas 
que ocorreram na noite anterior. 

Em relação ao emprego de sinais de pontuação, estão corretas as afirmativas, EXCETo:

a) o uso das aspas em “alegres” realça esse termo, sinalizando que, no contexto, seu sentido é digno 
de destaque.

B) o emprego de vírgula no fragmento “Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos” separa duas 
orações coordenadas.

C) o emprego de vírgula em “, porém” separa essa palavra de natureza corretiva, explicativa, em um 
período composto.

D) o uso de vírgula no fragmento “sentem-se poderosos, sem limites” separa termos de uma mesma 
função sintática.

QUESTÃO 05 

observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

Vi, durante os três últimos anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se 
verdadeiros bebuns.

assinale a alternativa em que, no trecho, o elemento destacado apresenta a mesma função sintática do 
termo destacado acima.

a) Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de ser 
sóbrios.

B) Você pode viver da maneira que quiser, é só uma questão de escolha.
C) a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena.
D) Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres lindas e momentos agradáveis.

QUESTÃO 06

No trecho “mas todos nós sabemos que felicidade não se compra.”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem alteração de sentido do texto, por:

a) aliás.
B) Contudo.
C) Enfim.
D) portanto.
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QUESTÃO 07

assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi classificado corretamente nos parênteses.

a) somos manipulados por propagandas? (agENTE Da passIVa)
B) pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa maneira. (CompLEmENTo NomINaL)
C) Vi, durante os três últimos anos, amigos [...] (oBJETo INDIrETo)
D) as algemas atadas são falsamente libertadas [...] (prEDICaDo VErBo-NomINaL)

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 8 a 10 referem-se ao TEXTo 2, produzido pela agência de publicidade 
Famiglia, expressa uma resposta à campanha realizada, em 2007, pela prefeitura de 
são paulo para “limpar a cidade” da poluição visual causada pelos outdoors. Leia-o 
atentamente antes de responder às questões. 

TEXTO 2

BARROS, Kelly Jornal Propaganda e Marketing. 25 mar.2010. Disponível em <http://k-barros-olhospublicitarios.
blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 fev. de 2015.
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QUESTÃO 08

Com base no texto 2, é CorrETo inferir que o produtor do texto

I. lamenta que haja pessoas em situação de rua.

II. é preconceituoso em relação aos moradores de rua.

III. está de acordo com a campanha da prefeitura para “limpar a cidade”.

IV. abre uma discussão sobre o número de outdoors espalhados em são paulo.

Estão CorrETas apenas as assertivas

a) I e III.

B) III e IV.

C) I e II.

D) II e IV.

QUESTÃO 09

o efeito da frase de encerramento do texto 2 evidencia a voz de um locutor 

a) contestador, que é desfavorável ao início de uma discussão relativa ao problema da poluição 
visual.

B) ingênuo, que desconhece a dimensão do problema social a ser enfrentado pelas autoridades.

C) polêmico, que despreza outdoors e valoriza a quantidade de pessoas em situação de rua.

D) provocador, que instiga as autoridades a pensar sobre um relevante problema social.

QUESTÃO 10

a função de linguagem predominante no TEXTo 2 é a

a) apelativa.

B) emotiva.

C) metalinguística.

D) referencial.
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INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs 11 e 12 referem-se ao TEXTo 3. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 3

Folha de S.Paulo, 26 abr.2008 - Opinião.

QUESTÃO 11

o autor desse texto critica

a) o avanço das vendas do setor de padaria.

B) a nova forma de empreendedorismo das padarias.

C) o aumento dos preços dos pães nas padarias.

D) o crescimento dos consórcios nos serviços das padarias.

QUESTÃO 12

Com base nas noções de texto e de leitura apresentadas por Koch e Elias no livro Ler e compreender: 
os sentidos do texto (2008), para a leitura do texto 3, é necessário considerar que o sentido

I. preexiste à interação entre os interlocutores, não deriva de uma atividade interativa entre sujeitos 
ativos.

II. resulta de um processo dialógico entre sujeitos ativos que se constroem e são construídos no 
texto.

III. procede não só do conhecimento do código linguístico mas também das experiências e outros 
conhecimentos ativados.

Estão CorrETas as assertivas

a) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.
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analise e responda as questões abaixo, de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e suas 
alterações.

QUESTÃO 13

Todas as alternativas estão corretas, EXCETo:

a) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

B) a posse só se dará nos casos de provimento de cargo por nomeação.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

D) a posse não poderá dar-se mediante procuração específica.

QUESTÃO 14

redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão 
central do sIpEC, observados, dentre outros, os seguintes preceitos, EXCETo:

a) Distância entre as localidades de origem e destino.

B) Interesse da administração.

C) Equivalência de vencimentos.

D) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

QUESTÃO 15

Constituem indenizações ao servidor, EXCETo:

a) Transporte.

B) ajuda de custo.

C) Diárias.

D) auxílio alimentação.
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PROVA ESPECÍFICA - MÉDICO VETERINÁRIO

QUESTÃO 16

Em relação à classificação dos fios cirúrgicos, é INCorrETo afirmar que

a) polidioxanona é um fio absorvível sintético multifilamentar.
B) poliglactina 910 é um fio absorvível sintético multifilamentar, revestido com estearato de cálcio.
C) categut é um fio absorvível orgânico multifilamentar.
D) poliglecaprone é um fio absorvível sintético monofilamentar.

QUESTÃO 17

Em relação à absorção e força tênsil dos fios de sutura, é INCorrETo afirmar que

a) ácido poliglicólico é absorvido completamente em 180 dias.
B) polidioxanona e poligliconato são absorvidos completamente em 180 dias
C) poliglecaprone tem sua força tênsil reduzida em 70-80% em 14 dias.
D) o categut cromado tem sua força reduzida em 33% em 7 dias.

QUESTÃO 18

Em relação à classificação das suturas, é INCorrETo afirmar que

a) sutura cruzada interrompida ou em “X” é uma sutura de aposição.
B) sutura de Wolf é uma sutura de tensão.
C) sutura de Halsted é uma variação da Lembert e é uma sutura invaginante.
D) sutura de Ford é uma sutura de tensão.

QUESTÃO 19

Em relação aos sistemas reprodutivo e genital de cadelas, é INCorrETo afirmar que

a) a hiperplasia endometrial cística desenvolve-se durante o diestro, quando existe alta ou prolongada 
produção de progesterona pelos ovários.

B) para iniciar um parto normal, sabe-se que ocorre uma redução na relação estrógeno-progesterona 
no útero.

C) a placenta de cadelas está classificada como zonaria, endoteliocorial e decídua.
D) a piometra desenvolve-se quando o corpo lúteo está ativo secretando progesterona, a qual aumenta 

as secreções das glândulas uterinas e inibe a contração do miométrio.

QUESTÃO 20

Em relação aos fios de sutura, é INCorrETo afirmar que

a) a hidrólise do fio ácido poliglicólico ocorre mais lentamente em ambiente alcalino.
B) os fios de náilon monofilamento e polipropileno são preferidos para suturas de pele.
C) fios absorvíveis sintéticos geralmente são quebrados por hidrólise e causam mínima reação 

tecidual.
D) seda é considerada um fio capilar; enquanto suturas monofilamentares são consideradas não 

capilares.
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QUESTÃO 21

Em relação às cirurgias gastrointestinais em pequenos animais, é INCorrETo afirmar que

a) as artérias gástrica e gastroepiplóica suprem o estômago e são derivadas da artéria celíaca.
B) fio categut cromado é rapidamente removido por digestão e fagocitose, e deve ser evitado em 

cirurgias gástricas.
C) agulhas cortantes penetram mais facilmente a submucosa do estômago, resultando em menor 

esmagamento do tecido, podendo ser usadas em cirurgias gástricas.
D) fios absorvíveis monofilamentares como polidioxanona (pDs), ácido poliglicólico ou poliglecaprone 

25 (monocril) são preferíveis em cirurgias gastrointestinais.

QUESTÃO 22

Em relação ao sistema urinário em pequenos animais, é INCorrETo afirmar que

a) ácido poliglicólico é um fio indicado para cirurgias do sistema urinário e possui absorção tardia e 
reduzida reação inflamatória.

B) os cálculos vesicais de fosfato de amônia-magnésio geralmente estão associados com infecção do 
trato urinário, mas podem se formar em urina estéril.

C) a bexiga recebe suprimento sanguíneo através das artérias vesicais cranial e caudal.
D) o nervo hipogástrico fornece inervação parassimpática para a bexiga.

QUESTÃO 23

Em relação ao exame do sistema locomotor em cães e gatos, é INCorrETo afirmar que

a) pronação é a rotação medial de um apêndice, de modo que a face palmar ou plantar fique voltada 
ventralmente.

B) supinação é a rotação lateral de um apêndice, de maneira que a face palmar ou plantar volta-se em 
sentido medial ou dorsal.

C) desvio valgo é caracterizado por uma aproximação dos membros, principalmente das regiões 
tarsais.

D) desvio varo é caracterizado pelo desvio medial com arqueamento da região médio-distal do 
membro.

QUESTÃO 24

Em relação à abordagem clínica e avaliação laboratorial da doença renal em cães e gatos, é INCorrETo 
afirmar que

a) a urina de cães pode ter pequena quantidade de proteína.
B) cilindros são agregados de pequenas partículas minerais ao nível dos túbulos renais e estão 

associados às nefrites crônicas e agudas.
C) a glicose é quase completamente absorvida nos túbulos proximais e não está presente na urina de 

cães e gatos.
D) a persistência de proteína na urina é altamente sugestiva de doença glomerular, desde que na 

ausência de sedimentos anormais.
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QUESTÃO 25

Em relação às doenças respiratórias em cães e gatos, é INCorrETo afirmar que

a) potenciais causas de pneumomediastino incluem ruptura alveolar, perfuração de traquéia ou esôfago, 
ou por produção de gás por microrganismos.

B) o aumento da opacidade radiográfica dos pulmões está subdividido em três categorias: 
brônquico/bronquiolar, intersticial e alveolar.

C) o deslocamento cranial do diafragma ocorre principalmente por paralisia diafragmática generalizada 
ou por distrofia muscular.

D) alterações radiográficas associadas à efusão pleural incluem ofuscamento da silhueta cardíaca, 
aparecimento de linhas interlobares e alargamento do mediastino.

QUESTÃO 26

Em relação ao eletrocardiograma (ECg) em cães e gatos, é INCorrETo afirmar que

a) a polarização atrial é responsável pela onda p.
B) cada componente do traçado do ECg reflete um evento elétrico, ocorrendo em uma parte específica 

do coração.
C) o início do batimento cardíaco normal ocorre no nodo sinoatrial.
D) o ECg é o teste diagnóstico de escolha para avaliação clínica do paciente com arritmia cardíaca.

QUESTÃO 27

Em relação aos ritmos cardíacos de origem sinusal, é INCorrETo afirmar que

a) na bradicardia sinusal, o nodo sinoatrial gera impulso e despolarização mais lento que o normal.
B) a arritmia sinusal origina-se no nodo sinoatrial e, em geral, está associada à respiração.
C) no ritmo sinusal, o estímulo origina-se regularmente a uma frequência constante, partindo do nodo 

sinoatrial, e é um ritmo normal.
D) na taquicardia sinusal, o nodo atrioventricular gera impulso e polarização a uma frequência mais 

rápida que o normal.

QUESTÃO 28

Em relação às endocrinopatias em cães e gatos, é INCorrETo afirmar que

a) em gatos, o adenoma de hipófise é a principal causa de acromegalia; enquanto, no duarfismo, o 
problema principal é de origem congênita.

B) na diabetes insípidus, a poliúria resulta da falta de vasopressina para concentrar a urina.
C) os três principais tipos de hiperadrenocorticismo em cães são: excessiva secreção de aCTH pelas 

adrenais, tumor adrenal funcional e causas iatrogênicas.
D) os hiperpatireoidismos secundários renal e nutricional são usualmente resultado de alterações não 

endócrinas na homeostase do cálcio e do fósforo.

QUESTÃO 29

Em relação ao hiperadrenocorticismo no cão, é INCorrETo afirmar que

a) agitação é o mais comum distúrbio associado ao sistema nervoso.
B) os principais achados radiográficos no tórax são: mineralização dos anéis traqueais e padrão 

intersticial generalizado.
C) na radiografia abdominal, podem ser observados aumentos do fígado e bexiga.
D) os principais sintomas (sinais) de hiperadrenocorticismo são: polidipsia, poliúria, alopecia e abdome 

penduloso.
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QUESTÃO 30

Em relação ao sistema nervoso em cães e gatos, é INCorrETo afirmar que

a) o neurônio motor superior é o responsável pelo início dos movimentos voluntários, pela manutenção 
do tono muscular e regulação da postura.

B) o neurônio motor inferior é um neurônio eferente que liga o sNC ao órgão efetor, como um músculo 
ou uma glândula.

C) as lesões compressivas dos neurônios motores superiores levam a paresias flácidas e com 
hiporreflexia.

D) o neurônio motor superior exerce uma influência inibitória ou moduladora sobre o inferior e, por isso, 
quando lesado, ocorre aumento do tono e dos reflexos.

QUESTÃO 31

sobre hérnias perineais em pequenos animais, é INCorrETo afirmar que

a) ocorrem mais comumente em cães não castrados.
B) a maioria ocorre em cães com mais de cinco anos de idade.
C) em felinos, ocorrem geralmente em machos castrados.
D) as gatas são menos propensas que as cadelas.

QUESTÃO 32

sobre a técnica de rolamento para tratamento conservativo do deslocamento de abomaso à esquerda, 
é INCorrETo afirmar que

a) juntamente ao procedimento, indica-se a aplicação de solução de cálcio por via intravenosa.
B) após o rolamento, alguns casos podem se tornar deslocamento de abomaso à direita.
C) a taxa de sucesso é em torno de 60%.
D) muitos casos apresentam recorrência do deslocamento à esquerda, com 48 horas após o 

rolamento.

QUESTÃO 33

Com base na extensão da contaminação cirúrgica, uma laparotomia seguida de cistotomia em presença 
de urina infeccionada é classificada como

a) contaminada.
B) limpa contaminada.
C) suja.
D) limpa.

QUESTÃO 34

Em cães, a uretrostomia escrotal tem sido preferida à pré-púbica e perineal devido a

a menor risco de hemorragia e constrição.
B) melhoria estética.
C) por preservar a função sexual.
D) menor risco de infecção.
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QUESTÃO 35

Em cães, ao se realizar uma enteroanastomose termino-terminal com segmentos de diâmetros diferentes, 
o procedimento INCorrETo para compensar essa disparidade consiste em 

a) transeccionar o segmento maior em ângulo reto e o menor em ângulo oblíquo.
B) deixar os pontos mais afastados entre si no segmento de maior diâmetro.
C) remover uma cunha na borda anti-mesentérica no segmento de menor diâmetro.
D) transeccionar o segmento menor em ângulo reto e o maior em ângulo oblíquo.

QUESTÃO 36

Entre as técnicas cirúrgicas para o tratamento da luxação patelar medial em cães, abaixo relacionadas, 
aquela que possui maior potencial para produzir desgaste da cartilagem patelar no período pós-cirúrgico é

a) ressecção troclear em bloco.
B) transposição da tuberosidade da tíbia.
C) imbricação lateral.
D) ressecção troclear.

QUESTÃO 37

a craniotomia mais indicada para acesso ao bulbo olfatório em cães deve ser

a) transfrontal.
B) caudotentorial.
C) suboccipital.
D) rostrotentorial.

QUESTÃO 38

a principal característica do choque distributivo é

a) hipovolemia.
B) sequestros de líquidos.
C) redução de débito cardíaco.
D) perda de tônus vasomotor.

QUESTÃO 39

Em uma cesariana a termo, associada à ovário-histerectomia em bloco, o tempo máximo recomendado 
entre a colocação das pinças hemostáticas nos pedículos ovarianos e corpo uterino e a completa 
remoção dos fetos de dentro do útero é de

a) 5 a 10 minutos.
B) 30 a 60 segundos.
C) 2 a 5 segundos.
D) 2 a 5 minutos.
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QUESTÃO 40
Dentre os procedimentos abaixo relacionados, o mais específico para o diagnóstico de um deslocamento 
dorsal esquerdo do cólon maior (ascendente) é

a) exame radiográfico do abdome.
B) citologia do líquido peritoneal.
C) ultrassonografia da cavidade pélvica.
D) palpação via exame transretal do baço.

QUESTÃO 41
Em relação à associação entre conformação dos membros e a ocorrência de claudicação, equinos com 
eixo casco-quartela quebrado para frente, normalmente, apresentam

a) tendinite do digital profundo.
B) tendinite do extensor digital comum.
C) doença do navicular.
D) desmite do suspensório.

QUESTÃO 42
Dentre as complicações abaixo relacionadas, a mais comum no uso de transfixação percutânea para 
estabilização de fraturas em equinos é

a) desestabilização precoce dos pinos.
B) novas fraturas nos segmentos estabilizados.
C) laminite.
D) infecção nos trajetos dos pinos.

QUESTÃO 43
Dentre as técnicas cirúrgicas listadas, a que pode ser utilizada tanto para tratamento de pneumovagina 
quanto para urovagina em éguas é

a) transecção do corpo perineal.
B) reconstrução do corpo perineal.
C) técnica de mcKinnon.
D) técnica de Calisck.

QUESTÃO 44
Dentre os materiais usados na composição de fios cirúrgicos relacionados, aquele que mantém, em 
tecidos vivos, sua força tênsil por maior período de tempo é

a) ácido poliglicólico.
B) poliglactina 910.
C) poliglecaprone.
D) poligliconato.

QUESTÃO 45
o tratamento cirúrgico adequado para a paresia espástica dos bovinos consiste em

a) neurectomia do tibial.
B) desmotomia do patelar medial.
C) miectomia do semimembranáceo.
D) tenotomia do semitendinoso.
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