
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2013 – TA – PROGESP/UFRGS
CONCURSO PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
GABARITO APÓS RECURSO

CARGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

39 C D C C A B D D B C B B D E D E E C C B D A B E A E D B C D C C D A E A A D A E N C B E D C E E A E C E C B D D A B C A A E B B

40 C D C C A B D D B C B B D E D E E C C B D A B E A E D B C D C C D A E A C E B E E E C B D B D D A B A C C A E E E C E B E E C C

N = Anulada

39 Médico Veterinário; 40 Museólogo.



 
 

FAURGS – PROGESP – Edital 06/2013  39 – Médico Veterinário 

 Pág. 1 

 

   

 



 
 

FAURGS – PROGESP – Edital 06/2013  39 – Médico Veterinário 

 Pág. 2 

 

   

 

 

 
 



 
 

FAURGS – PROGESP – Edital 06/2013  39 – Médico Veterinário 

 Pág. 3 

 

   

 

Instrução: As questões 01 a 12 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
A preocupação com o tratamento dado aos animais 

que nos servem de alimento tem origem em um ques-
tionamento ainda maior, _____ qual a ciência tenta 
dar uma resposta: seriam os bichos capazes de 
desenvolver algum tipo de sentimento ou inteligência? 
Estudos recentes revelam que o cérebro de alguns 
animais processa tarefas antes atribuídas apenas a 
seres humanos. Já se sabe que os elefantes adotam 
um comportamento semelhante ao luto quando um 
integrante da manada morre. Pássaros como o corvo 
sabem confeccionar e usar ferramentas para construir 
seus ninhos. Ratos tendem a imitar os movimentos de 
outros membros da espécie ao vê-los se contorcer de 
dor. O exemplo mais notável de animal que apresenta 
um tipo de inteligência evoluída é o bonobo, um 
membro da família dos chimpanzés. Cientistas ameri-
canos conseguiram que um exemplar desses primatas 
desenvolvesse um sistema complexo de comunicação. 
Ele compreende cerca de 380 palavras e, por meio de 
um tabuleiro com cartões coloridos, as ordena de modo 
_____ compor frases. O bonobo também consegue 
expressar noções de tempo e grandeza. 

Com isso, os defensores dos animais ganharam 
mais argumentos para tentar mudar as leis a favor de 
seus protegidos. _____ dois anos, o Parlamento 
espanhol estendeu alguns direitos humanos a chim-
panzés, gorilas, orangotangos e, claro, bonobos. O 
país das touradas decidiu que os primatas não podem 
ser torturados nem mortos (salvo em casos de defesa 
contra ataque). “Quando o homem começa a perceber 
que os animais têm algumas características semelhantes 
às suas, fica menos suscetível a submetê-los a trata-
mentos que resultem em dor ou sofrimento”, disse 
_____ VEJA a advogada americana Pamela Frasch, 
especialista em legislação dos direitos dos animais." 

 
Adaptado de: Sinais de Inteligência. Revista Veja, 
8/10/2010, edição 2181, p. 129 Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado 
em 16/1/2013. 
 

 

01. Assinale a alternativa que completa correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 03, 21, 25 e 34. 

 
(A) o – a – Fazem – à 

(B) para o – à – Há – à 
(C) ao – a – Há – a 

(D) o – a – Faz – à 
(E) ao  – à – Faz – a 

 
 
 
 
 
 
 

02. O texto trata essencialmente 
 

(A) da crueldade praticada contra os animais que são 
usados como alimentos. 

(B) da surpreendente inteligência dos chimpanzés, 
gorilas, orangotangos e bonobos. 

(C) da necessidade de mudança na legislação que 
trata dos direitos dos animais. 

(D) da repercussão da identificação de semelhanças 
com a inteligência humana no que concerne ao 
tratamento dado aos animais. 

(E) da reação dos espanhóis em relação às touradas, 
considerando-se os direitos dos animais. 

 

03. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - A ciência conseguiu demonstrar que os animais 
possuem o mesmo grau de inteligência e de 
sentimentos dos humanos, o que impõe que não 
sejam mais submetidos a tratamentos que resultem 
em dor ou sofrimento. 

II - Considerando-se as descobertas acerca da possível 
semelhança entre animais e homens em relação à 
forma como pensam e sentem, os defensores dos 
animais sustentam que estes não devam mais 
ser usados como alimentos. 

III - O mais importante argumento em favor da tese 
de inteligência animal evoluída é o de semelhança 
com o homem no que concerne à linguagem. 

 
Quais estão de acordo as ideias veiculadas pelo texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

04. Considere as seguintes propostas de substituição de 
expressões do texto. 

 
I - complexo (l. 18) por sofisticado  
II - cerca de (l. 19) por quase 
III - salvo (l. 29) por exceto 
IV - suscetível (l. 32) – por vulnerável  

 
Quais conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas I, III e IV. 

 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
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05. Considere as seguintes propostas de reescrita do trecho 
Com isso, os defensores dos animais ganharam 
mais argumentos para tentar mudar as leis a 
favor de seus protegidos (l. 23-25). 

 
I - Os defensores dos animais ganharam, com 

isso, mais argumentos no sentido de tentar 
mudar as leis em favor dos que protegem. 

II - Não obstante, os defensores dos animais 
ganharam argumentos adicionais, no intento 
de mudar as leis a favor de seus protegidos. 

III - Os defensores dos animais, diante disso, 
somaram argumentos, a fim de tentar ratifi-
car a legislação em favor de seus protegidos. 

 
Quais estão corretas do ponto de vista da norma 
gramatical e conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

06. Considere as seguintes propostas de reformulação da 
pontuação do texto. 

 
I - Inserir uma vírgula depois do vocábulo tarefas 

(l. 07). 

II - Substituir o ponto que segue o vocábulo comu-
nicação (l. 18) por dois pontos, com o devido 
ajuste no emprego de maiúsculas e minúsculas. 

III - Suprimir a vírgula que segue o vocábulo e (l. 19). 
 

Quais estão corretas do ponto de vista da norma 
gramatical e conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Considere as seguintes afirmações sobre o vocábulo 
que no texto. 

 
I - Em que nos servem de alimento (l. 02), tem a 

função de sujeito da oração de que faz parte. 
II - Em que os primatas não podem ser torturados 

nem mortos (l. 28-29), introduz uma oração 
com função de objeto indireto. 

III - No trecho que resultem em dor ou sofrimento 
(l. 33), introduz uma oração com valor restritivo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

08. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 
acentuada pela mesma regra de submetê-los (l. 32). 

 
(A) ciência (l. 03) 
(B) cérebro (l. 06) 
(C) inteligência (l. 15) 
(D) chimpanzés (l. 16) 
(E) têm (l. 31) 

 

09. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso), no que se refere à caracterização do processo 
de sufixação de palavras do texto. 

 
(  ) sentimento (l. 05) – substantivo derivado de 

verbo 

(  ) notável (l. 14) – adjetivo derivado de substantivo 
(  ) grandeza (l. 22) – substantivo derivado de adje-

tivo 

(  ) sofrimento (l. 33) – adjetivo derivado de verbo 
 

(A) F – V – F – F 
(B) V – F – V – F 

(C) F – V – V – F 

(D) F – F – V – V 
(E) V – V – F – V 
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10. Em relação ao emprego de artigos no texto, considere 
as seguintes propostas de reescrita. 

 
I - Substituir A em A preocupação com o trata-

mento (l. 01) por Uma. 
II - Substituir os em os bichos (l. 04) por uns. 
III - Suprimir um em um membro da família dos 

chimpanzés (l. 15-16). 
IV - Suprimir a em a advogada americana (l. 34).  

 
Quais estão corretas do ponto de vista da norma 
gramatical e conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas III e IV. 

 

11. Se substituirmos a palavra Cientistas (l. 16) pela 
expressão no singular Um cientista, quantas outras 
palavras do período deverão sofrer ajuste de flexão? 

 
(A) Uma. 
(B) Duas. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 

12. Assinale a alternativa em que o segmento extraído do 
texto está corretamente classificado quanto à sua 
função sintática. 

 
(A) nos (l. 02) – objeto direto 
(B) um membro da família dos chimpanzés 

(l. 15-16) – aposto 

(C) as (l. 20) – objeto indireto 
(D) das touradas (l. 28) – complemento nominal 
(E) em dor ou sofrimento (l. 33) – adjunto adverbial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 13 a 24 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Tenho medo da palavra "prático". Sempre me parece 

que o que é prático nos tira alguma coisa. 
Acho que tudo começou no dia em que cheguei da 

escola e vi cortado o abacateiro do quintal da minha 
infância. 

"É mais prático. Suja muito" – disse minha avó. 
Eu não podia acreditar. Já não bastava terem 

cimentado o gramadinho onde eu fazia incríveis flo-
restas, agora eu teria apenas aquele toco no meio do 
cimento para sentar. Francamente! Não gosto do que 
é prático. Prático me parece mínimo, sem detalhes. E 
Deus mora nos detalhes. 

No mês passado, estive em temporada no centro 
do Rio. Fazia tempo que eu não andava por lá. Tentei 
achar um restaurante __________ eu costumava ir 
almoçar com meu pai. Era uma dessas tabernas da 
Lapa, pequenas, baratas e com comida maravilhosa – 
vinda de uma senhora portuguesa escondida na cozi-
nha. 

Procurei loucamente pelas ruazinhas atrás da Cine-
lândia e quis gritar de alegria quando vi o mesmo 
letreiro ainda na porta. 

O lugar era o mesmo, mas tinha sido __________, 
os quadros, retirados das paredes e a comida, agora, 
era cobrada a quilo. Uma fila para servir, outra para 
pesar, bandejas, talheres ensacados, __________ de 
sal e nem sequer um caldeirão de caldo verde ou uma 
lasca de bacalhau que fosse no bufê. 

Achei que tinha mudado o dono e apenas mantido 
o nome, mas, quando olhei pelo quadradinho que 
dava pra cozinha, lá estava, curiosamente, a mesma 
senhora, castigada pelo tempo e pelo que é mais 
prático e econômico. 

Lembrei-me da minha avó. Também prática. 
Também portuguesa. Quando mandou cortar o 
abacateiro ainda fazia sua própria massa de pastel. 
Viva fosse, talvez já tivesse se rendido à massa pronta, 
comprada no supermercado. Teria meu perdão. Quem 
pode resistir ao que é mais prático e econômico num 
mundo que justifica tudo pelo custo e pela eficiência? 

Mas será que preciso mesmo ficar sacudindo 
travesseirinhos de sal úmido pelas mesas? Não consigo 
dizer __________ uma coisa tão banal me provoca 
tanto mal-estar, mas sei exatamente o conforto que 
me dá um guardanapo de pano furadinho num 
restaurante decadente que não se rendeu ao bufê a 
quilo. 

A felicidade não é prática e econômica. A felicidade 
mora nos becos. Quer coisa mais prática e econômica 
do que uma sala iluminada por uma lâmpada fluores-
cente? Quer coisa mais triste?  

Se tivesse ido ao restaurante para jantar, acho que 
choraria na calçada. 

 
Adaptado de: FRAGA, Denise. Precisar, não precisa. Folha 
de São Paulo, 24/7/2012. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/denisefraga/11245
96-precisar-nao-precisa.shtml. Acessado em 20/1/2013. 
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13. Assinale a alternativa que completa correta e respecti-
vamente as lacunas das linhas 15, 23, 26 e 43. 

 
(A) aonde – azuleijado – sachesinhos – porque 

(B) aonde – azulejado – saxezinhos – por que 
(C) o qual – azulejado – sachezinhos – porque 

(D) onde – azulejado – sachezinhos – por que 

(E) onde – azuleijado – sachesinhos – por que 
 

14. O texto trata essencialmente 
 

(A) da mecanização dos restaurantes, em favor do 
que é mais prático. 

(B) dos males advindos da prevalência do que tem 
menor custo e é mais eficiente sobre aquilo que 
nos emociona. 

(C) do senso prático dos portugueses à frente de 
estabelecimentos comerciais. 

(D) da injustificada prevalência do prático e econômico 
em nossos dias. 

(E) da contradição entre o que é mais prático e 
econômico e o que pode proporcionar felicidade. 

 

15. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - Pessoas que rejeitam o prático acreditam mais em 
Deus. 

II - Privilegiar o mais prático e econômico é algo 
que se impõe, nos dias de hoje, em nome do 
custo e da eficiência. 

III - A opção pela felicidade inclui contrariar o mais 
prático e econômico em certos momentos da 
vida. 

 
Quais correspondem a ideias veiculadas pelo texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Considere as seguintes propostas de reescrita do trecho  
 

Acho que tudo começou no dia em que cheguei 
da escola e vi cortado o abacateiro do quintal 
da minha infância. 
"É mais prático. Suja muito" – disse minha avó. 
(l. 03-06) 

 
I - Penso que tudo começara no dia no qual 

cheguei da escola e vi que o abacateiro do 
quintal da minha infância houvera sido 
cortado. Minha avó disse que havia sido 
mais prático, pois sujaria muito. 

II - Acho que tudo começou no dia em que 
cheguei da escola e vi que o abacateiro do 
quintal da minha infância tinha sido cortado, 
e minha avó disse que dessa forma era mais 
prático, pois sujava muito. 

III - Creio que tudo começou no dia em que, ao 
chegar da escola, vi o abacateiro do quintal 
da minha infância cortado. Minha avó disse 
que assim era mais prático, que, do contrário, 
sujava muito. 

 
Quais estão corretas do ponto de vista da norma 
gramatical e conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

17. Considere as seguintes afirmações sobre a pontuação 
do texto. 

 
I - As aspas empregadas na linha 01 têm a mesma 

função das empregadas na linha 06. 

II - Se suprimirmos a vírgula que segue a palavra 
senhora (l. 32), a qualificação que a segue, 
castigada pelo tempo e pelo que é mais 
prático e econômico (l. 32-33), passará a ter 
valor explicativo. 

III - O ponto de interrogação que segue a palavra 
eficiência (l. 40) está empregado para caracterizar 
uma pergunta retórica. 

IV - O ponto que segue a palavra econômica (l. 48) 
poderia ser substituído por ponto e vírgula, com o 
devido ajuste de maiúsculas e minúsculas. 

 
Quais estão corretas do ponto de vista da norma 
gramatical e da coerência das ideias veiculadas pelo 
texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas III e IV. 
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18. Tendo em vista o emprego dos sinais de pontuação, 
considere as seguintes propostas de reformulação 
do trecho Era uma dessas tabernas da Lapa, 
pequenas, baratas e com comida maravilhosa – 
vinda de uma senhora portuguesa escondida na 
cozinha. (l. 16-19) 

 
I - Era uma dessas tabernas da Lapa – peque-

nas, baratas e com comida maravilhosa –, 
vinda de uma senhora portuguesa escondida 
na cozinha. 

II - Era uma dessas tabernas da Lapa pequenas, 
baratas e com comida maravilhosa; vinda 
de uma senhora portuguesa escondida na 
cozinha. 

III - Era uma dessas tabernas da Lapa pequenas, 
baratas e com comida maravilhosa – vinda 
de uma senhora, portuguesa, escondida na 
cozinha. 

IV - Era uma dessas tabernas da Lapa, pequenas, 
baratas e com comida maravilhosa, vinda 
de uma senhora portuguesa escondida na 
cozinha. 

 
Quais estão corretas do ponto de vista da norma 
gramatical e seriam coerentemente aplicáveis ao texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas IV. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) Apenas II e III. 

 

19. Considere as seguintes propostas de reescrita de trechos 
do texto, envolvendo emprego de nexos coesivos. 

 
I - ...o nome, mas, quando olhei... (l. 30) por 

...o nome, quando, todavia, olhei... 

II - Quando mandou cortar... (l. 35) por Assim 
que mandou cortar... 

III - Se tivesse ido... (l. 52) por Caso tivesse ido...  
 

Quais estão corretas do ponto de vista da norma 
gramatical e conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Em relação ao emprego de formas ou expressões 
verbais do texto, considere as seguintes propostas de 
reescrita do trecho Achei que tinha mudado o 
dono e apenas mantido o nome... (l. 29-30). 

 

I - Achei que mudaria o dono e apenas fosse 
manter o nome... 

II - Achei que mudara o dono e apenas manti-
vera o nome... 

III - Achei que fosse mudar o dono e apenas 
manteria o nome... 

 

Quais estão corretas do ponto de vista da norma 
gramatical e conservam o sentido original do texto? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

21. Considere as seguintes afirmações sobre emprego de 
vocábulos do texto. 

 
I - O advérbio lá (l. 14) recupera a expressão no 

centro do Rio (l. 13-14). 
II - O artigo definido O (l. 23), em O lugar, é 

empregado para veicular uma informação ainda 
não compartilhada com o leitor. 

III - A forma verbal Lembrei-me (l. 34) está empre-
gada na voz reflexiva. 

IV - O pronome se, em se rendido (l. 37), classifi-
ca-se como uma partícula apassivadora do sujeito. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas III e IV. 

 

22. Assinale a alternativa em que o sujeito da oração 
indicada classifica-se como indeterminado, do ponto 
de vista da norma gramatical. 

 

(A) terem cimentado o gramadinho (l. 07-08) 
(B) quis gritar de alegria (l. 21) 
(C) Viva fosse (l. 37) 
(D) que justifica tudo pelo custo e pela eficiência 

(l. 40) 

(E) que choraria na calçada (l. 52-53) 
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23. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso), no que se refere à caracterização morfológica 
de palavras do texto. 

 
(  ) abacateiro (l. 04) – palavra composta 
(  ) mesmo (l. 23) – palavra invariável quanto ao 

número 

(  ) eficiência (l. 40) – substantivo de gênero único 
(  ) fluorescente (l. 50-51) – palavra prefixada 

 
(A) F – V – V – F 
(B) F – F – V – F 
(C) F – F – V – V 
(D) V – F – V – F 
(E) V – V – F – V 

 

24. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
possuem a mesma classificação quanto à posição 
da sílaba tônica. 

 
(A) parece (l. 01) – acreditar (l. 07) 
(B) mora (l. 12) – Tentei (l. 14) 
(C) era (l. 23) – sei (l. 44) 
(D) banal (l. 43) – guardanapo (l. 45) 
(E) restaurante (l. 52) – choraria (l. 53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Assinale a alternativa que, conforme a Constituição 
Federal, contém os entes que devem obedecer aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência:  

 
(A) a administração pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  

(B) somente a administração pública direta dos Poderes 
da União, em razão do sistema federativo.  

(C) somente a administração pública direta dos Poderes 
dos Estados e dos Municípios, pela força constitu-
cional cogente.  

(D) somente a administração pública da União e do 
Distrito Federal, por força do sistema de compar-
tilhamento constitucional.  

(E) a administração pública da União, do Distrito 
Federal e das nações amigas com as quais o 
Brasil mantenha tratados internacionais.  

 

26.  Considere as alternativas abaixo, relativas aos direitos 
e garantias fundamentais inscritos na Constituição 
Federal:  

 
I - as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata. 

II - os direitos e garantias expressos na Constituição 
Federal não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. 

III - os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III. 
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27. Conforme a Constituição Federal, o prazo de validade 
do concurso público será de   

 
(A) cinco anos, improrrogável. 

(B) dois anos, improrrogável. 
(C) até quatro anos, prorrogável duas vezes, por igual 

período. 

(D) até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

(E) um ano, prorrogável quatro vezes pelo mesmo 
período. 

 

28. O servidor público será aposentado compulsoriamente 
 

(A) aos sessenta e cinco anos de idade. 
(B) aos setenta anos de idade. 

(C) aos setenta e cinco anos de idade. 

(D) aos oitenta anos de idade. 
(E) a partir dos setenta anos, a critério da Adminis-

tração. 
 

29. Conforme a Constituição Federal, considere as seguintes 
assertivas: 

 
I - são incondicionalmente estáveis após três anos 

de efetivo exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público. 

II - o servidor regularmente investido em cargo 
público e detentor de estabilidade não poderá 
perder o cargo em qualquer hipótese. 

III - é condição obrigatória para a aquisição da estabi-
lidade a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Conforme a Lei n.º 8.112/1990, considere as assertivas 
abaixo. 

 
I - A Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como de suas 
autarquias e fundações públicas ou instituídas em 
regime privado.  

II - Servidor é a pessoa legalmente investida em 
cargo público. 

III - Cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organi-
zacional que devem ser cometidas a um servidor. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 

 

31.  Considere as assertivas abaixo, conforme a Lei n.º 
8.112/1990. 

 
I - A juízo discricionário do gestor público, viabiliza-se 

a abertura de novo concurso ainda que haja 
candidato aprovado em concurso anterior com 
prazo de validade não expirado. 

II - Não se admitirá a posse por procuração. 
III - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 

do cargo.  
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 

 

32. Conforme a Lei n.º 8.112/1990, um servidor que 
venha a ser investido em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica, estará 

 
(A) exonerado. 
(B) revertido. 
(C) readaptado. 
(D) removido. 
(E) redistribuído. 
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33.  Conforme a Lei n.º 8.112/1990, considere as seguintes 
assertivas: 

 
I - os servidores que trabalhem com habitualidade 

em locais insalubres ou em contato permanente 
com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco 
de vida, fazem jus a um adicional sobre o venci-
mento do cargo efetivo. 

II - o servidor que fizer jus aos adicionais de insalu-
bridade e de periculosidade os perceberá de 
forma acumulada.  

III - o direito ao adicional de insalubridade ou pericu-
losidade cessa com a eliminação das condições ou 
dos riscos que deram causa a sua concessão. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 

34. Conforme o Regimento Geral da UFRGS, considere as 
seguintes assertivas:  

 
I - O Conselho Universitário (CONSUN) é o órgão 

máximo, normativo, deliberativo e de planeja-
mento nos planos acadêmico, administrativo, 
financeiro, patrimonial e disciplinar.  

II - O Conselho Universitário (CONSUN) é composto 
pelos 11 docentes mais notáveis da Universidade.  

III - O mandato dos membros do Conselho Universitário 
(CONSUN) é de três anos, prorrogável apenas 
uma vez. 

  
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 

35. Assinale a alternativa que NÃO contém um dos 
Órgãos Suplementares da Universidade, segundo o 
Regimento Geral da UFRGS: 

 
(A) Biblioteca Central. 
(B) Centro de Processamento de Dados. 
(C) Centro Nacional de Supercomputação. 
(D) Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. 
(E) Centro de Estudos Históricos Latino-Americano. 
 
 
 
 
 
 

36.  Em relação aos pedidos de reconsideração, considere 
as afirmativas abaixo à luz do Regimento Geral da 
UFRGS. 

 
I - De ato ou decisão de autoridade ou órgão da 

Universidade cabe, por iniciativa do interessado, 
pedido de reconsideração, fundamentado na 
alegação de não consideração de elementos 
passíveis de exame quando da decisão. 

II - O pedido de reconsideração deverá ser interposto 
no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da 
data de ciência pessoal do ato ou decisão, ou de 
sua divulgação oficial por edital ou publicação em 
órgão de comunicação interno ou externo à 
Universidade. 

III - O recurso de reconsideração, em todos os casos e 
sem exceção, terá efeito suspensivo.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 
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37. Assinale a afirmação INCORRETA em relação aos 
cetáceos. 

 
(A) A nocardiose é uma doença bacteriana que pode 

ocasionar lesões cutâneas e pulmonares. Em-
bora seja rara em cetáceos, é de fácil trata-
mento com antimicrobianos.  

(B) Para a eutanásia de cetáceos, faz-se necessário o 
uso de uma pré-sedação com drogas como mida-
zolan ou acepromazina, para se reduzir a quanti-
dade total de barbitúricos.  

(C) Os níveis de sódio e cloretos em cetáceos são 
aproximadamente 10% maiores do que em 
mamíferos terrestres.  

(D) Evidências sorológicas de exposição à Brucella já 
foram documentadas em algumas espécies de 
pequenos cetáceos.  

(E) A via oral é a preferencial para a administração de 
fluidos e medicamentos em cetáceos.  

 

38. No que se refere às aves de rapina, assinale a alterna-
tiva correta. 

 
(A) Um dos antimicrobianos mais usados em aves de 

rapina é a gentamicina.  
(B) Os parasitas internos de maior relevância clínica em 

rapinantes são os protozoários do gênero Giardia.  
(C) A hipovitaminose A e a deficiência de selênio 

raramente provocam sinais clínicos nas aves de 
rapina em cativeiro, mas são tidas como fatores 
para baixa taxa reprodutiva.  

(D) As aves de rapina são incapazes de converter 
precursores de carotenoides em vitamina A, 
então suprem as suas necessidades dessa vitami-
na pela ingestão do fígado de suas presas.  

(E) As hipovitaminoses E, que desencadeiam sinais 
neurológicos como ataxia e opistótomo, ocorrem 
em rapinantes alimentados exclusivamente com 
pintinhos, carne ou presas evisceradas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Em relação a doenças infecciosas em tartarugas 
marinhas, considere as afirmações abaixo. 

 
I - A fibropapilomatose é uma doença infecciosa que 

acomete animais no mundo todo, sendo debilitante, 
mas não potencialmente fatal. 

II - Os ectoparasitas mais frequentes em tartarugas 
marinhas são as cracas e as sanguessugas, sendo 
utilizado como método de remoção banhos de 
água doce. 

III - A doença da mancha cinza é ocasionada por uma 
bactéria e ocorre em animais jovens expostos a 
estresse e a altas temperaturas. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

40. Vários agentes virais podem ocasionar patologias graves 
em mamíferos marinhos. Às vezes, os sinais clínicos 
são mínimos ou imperceptíveis, deixando os indivíduos 
mais vulneráveis ao óbito. Embora possa causar morte 
súbita, a hepatite viral dos leões-marinhos pode 
apresentar alguns sinais clínicos, EXCETO: 

 
(A) fotofobia. 
(B) diarreia. 
(C) polidipsia. 
(D) dor abdominal. 
(E) vômito. 

 

41. As infecções por morbilivírus e por parvovírus são 
importantes em diversas espécies de animais, podendo 
causar epizootias em larga escala e morte dos animais 
suscetíveis. Em relação a essas infecções, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 
(A) Os morbilivírus requerem contato direto para se 

disseminar. 
(B) Os parvovírus são agentes que apresentam 

extrema resistência ambiental. 
(C) Para os morbilivírus, existem vacinas seguras e 

eficazes para várias espécies de animais. 
(D) Os morbilivírus apresentam semelhanças morfoló-

gicas, patogênicas e de antigenicidade, diferen-
ciando-se em relação ao genoma. 

(E) A replicação dos paramixovírus ocorre no citoplasma 
da célula hospedeira. 
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42. As aves, em geral, são animais frágeis, e, com isso, os 
procedimentos anestésicos devem ser cautelosos e 
apropriados. A escolha de um anestésico tem de ser 
bem pensada e calculada. Sua escolha também 
dependerá, obviamente, do procedimento que será 
realizado no animal. Várias drogas já foram testadas e 
demonstraram ser bastante eficazes.  

 

Em relação à anestesia em aves, considere as afir-
mações abaixo. 

 
I - Os benzodiazepínicos são amplamente usados e 

possuem boa segurança. 

II - A cetamina promove uma anestesia mais prolon-
gada do que a tiletamina-zolazepan. 

III - Em marrecos, o propofol poderá ocasionar apneia 
e hipotensão. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

43. Em relação aos répteis, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A gota úrica é uma doença que pode acometer 
répteis, sendo o tipo mais frequente a gota óssea.  

(B) Em serpentes mantidas em cativeiro, as neoplasias 
mais comuns são as oriundas dos tecidos linfoides 
e hematopoiéticos.  

(C) Para a maioria das serpentes, a ingestão de 
alimentos em quantidade de 30% a 40% do seu 
peso por mês é o suficiente.  

(D) Em répteis, os protozoários gastrointestinais 
constituem um achado frequente, ao passo que 
hemoprotozoários não são achados frequentes 
de importância clínica.  

(E) A hipovitaminose A é um problema comum em 
tartarugas de água doce, causando metaplasia 
escamosa e hiperceratose, principalmente nos 
epitélios gastrointestinal e geniturinário, sendo 
menos frequente nos epitélios respiratório e ocular.  

 

44. Os pinguins são aves de baixa estatura, incapacitados 
de voar e, na grande maioria dos casos, pouco agres-
sivos. Geralmente não há necessidade de realização 
de contenção química nesta espécie, sendo a utilização 
da contenção física bastante eficaz. Para isso, que 
equipamentos poderão ser usados em uma abordagem 
inicial? 

 
(A) Gancho e rede de náilon. 
(B) Rede de náilon e luvas de couro. 
(C) Puçá e mãos sem luvas. 
(D) Gancho e puçá. 
(E) Puçá e luvas de couro. 

45. Existem muitas diferenças anatômicas entre as espécies 
animais. Essas diferenças também podem ser 
observadas entre as aves, pois é uma classe do reino 
animal que apresenta uma diversidade muito grande 
de tamanhos e hábitos alimentares. As diferenças 
anatômicas muitas vezes são sutis ou mais detalhadas. 
No que se refere à anatomia dos Sphenisciformes, 
esses animais NÃO apresentam  

 
(A) sacos aéreos. 
(B) traqueia bifurcada. 
(C) ovário funcional. 
(D) papo e proventrículo.  
(E) duas artérias carótidas comuns. 

 

46. Em relação à contenção química em répteis e aves, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

 
(A) Em ratitas, a administração simultânea, pela via 

intravenosa, de diazepan e cetamina promove 
uma excelente indução anestésica e causa mínimas 
alterações cardiorrespiratórias.  

(B) Em quelônios, a cetamina sozinha não produz 
uma anestesia mais potente que a tiletamina com 
o zolazepan.  

(C) A xilazina (sedativo alfa-2 agonista) é indicada, 
em associação ou não, para sedação de répteis 
em geral.  

(D) A cetamina, sozinha ou em associação com a 
xilazina, é um dos anestésicos mais utilizados 
na contenção química de aves.  

(E) No procedimento anestésico dos anseriformes, há 
a possibilidade maior de refluxo ou aspiração, por 
esses animais ingerirem grandes quantidades de 
água durante a sua alimentação.  

 

47. Assinale a afirmação INCORRETA a respeito do 
conceito da medicina da conservação. 

 
(A) Deve ter dois componentes básicos: pesquisa e 

ação. 

(B) Deve ser composta por equipes profissionais 
multidisciplinares. 

(C) Deve ter como objetivo manter a diversidade 
biológica. 

(D) Deve buscar identificar a destruição de ciclos 
biológicos complexos. 

(E) Deve aceitar que os eventos epidêmicos afetam 
parcialmente uma população selvagem.  
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48. Muitas patologias são comuns entre os animais, sejam 
eles domésticos ou silvestres. Em relação a doenças 
em pinguins, considere as afirmações abaixo. 

 
I - A aspergilose é a doença fúngica mais comum. 
II - A Doença de Newcastle já foi registrada em centros 

de reabilitação. 
III - A hemoparasitose mais importante nesta espécie 

é a malária. 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

49. Em relação à contenção química e física de aves de 
rapina, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Na contenção física de animais como grandes 

urubus, deve-se ter cuidado principalmente com 
suas patas, pois poderão ferir o manipulador de 
maneira grave. 

(B) O primeiro passo na captura destes animais é 
trazê-los para o chão, antes que os mesmos se 
batam contra objetos dentro do viveiro.  

(C) Uma toalha enrolada em torno do animal resulta 
em um melhor controle do mesmo e protege a sua 
plumagem, desde que seja permitido à ave respirar 
livremente.  

(D) A combinação de cetamina e diazepam promove 
bom relaxamento muscular e boa recuperação 
em rapinantes diurnos, mas deve-se ter cuidado 
com corujas.  

(E) A anestesia injetável é menos utilizada em rapi-
nantes do que a anestesia inalatória, devido às 
suas inúmeras desvantagens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Em relação às doenças não infecciosas em anseriformes, 
assinale as afirmações com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) A amiloidose é uma doença bastante frequente 

em patos adultos e está diretamente relacionada 
com as baixas condições sanitárias do recinto e o 
estresse.  

(  ) Em relação à ingestão de plantas tóxicas, não é 
indicado realizar lavagem gástrica ou fazer uso de 
laxantes na tentativa de diminuir sua absorção.  

(  ) O botulismo é uma das intoxicações mais frequen-
tes em patos, cisnes, gansos e marrecos.  

(  ) Em relação às micotoxinas, o uso de selênio e de 
complexos vitamínicos e o nível mais baixo de 
proteína da dieta têm sido relatados como fatores 
de diminuição da mortalidade em anseriformes.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – V – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) F – F – V – V. 
(E) V – F – V – F. 

 

51. A obtenção de amostras sanguíneas em pinípedes é 
fundamental para se verificar se os valores hematoló-
gicos estão de acordo com os padrões para a espécie. 
Assinale a alternativa que apresenta os principais locais 
de coleta sanguínea em um Lobodon carcinophagus e 
em um Arctocephalus australis, respectivamente. 

 
(A) Veia glútea cranial e veia glútea caudal. 
(B) Veia glútea cranial e veia epidural intravertebral. 
(C) Veia epidural intravertebral e veia glútea caudal. 
(D) Veia glútea caudal e veia epidural intervertebral. 
(E) Veia epidural intravertebral e veia glútea cranial. 

 

52. A anestesia geral inalatória é uma modalidade anesté-
sica amplamente utilizada em aves silvestres. Dentre 
os agentes anestésicos inalatórios abaixo, qual é o 
mais indicado para aves? 

 
(A) Halotano. 
(B) Desflurano. 
(C) Éter. 
(D) Óxido nitroso. 
(E) Sevoflurano. 
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53. A alimentação através de sonda é usual em aves debi-
litadas ou criadas em cativeiro. Entretanto, algumas 
espécies não possuem inglúvio, o que torna necessária 
a atenção especial ao volume de alimentação a ser 
oferecido, objetivando evitar sobrecarga estomacal. Das 
espécies abaixo, qual NÃO possui inglúvio? 

 
(A) Perdiz (Rhynchotus refescens). 
(B) Pomba doméstica (Columba livia). 
(C) Tucano-toco (Ramphastos toco). 
(D) Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva). 
(E) Carcará (Polyborus plancus). 

 

54. A anestesia injetável é amplamente utilizada em 
mamíferos silvestres, entretanto, ela pode deprimir 
muitos parâmetros e colocar a vida dos animais em 
risco. Uma alternativa para abreviar os efeitos de muitos 
fármacos utilizados seria a utilização de reversores. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente os 
reversores dos fármacos zolapezam e fentanil, respec-
tivamente. 

 
(A) Flumazenil e ioimbina. 
(B) Flumazenil e naloxona. 
(C) Ioimbina e naloxona. 
(D) Naloxona e flumazenil. 
(E) Naloxona e ioimbina. 

 

55. Em 11 de maio de 2012, o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV) editou a Resolução n.º 1000, que 
dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia 
em animais e dá outras providências. A resolução 
indicou os métodos de eutanásia aceitáveis e os aceitos 
sob restrição para diversas espécies animais. Assinale 
a alternativa que representa um método aceitável de 
eutanásia para mamíferos aquáticos. 

 
(A) Carfentanil. 
(B) Cloreto de potássio. 

(C) Arpão em animais com mais de 4 metros. 
(D) Exanguinação com anestesia geral prévia, prece-

dida de medicação pré-anestésica. 

(E) Arma de fogo em animais com menos de 4 
metros, precedida de medicação pré-anestésica. 

 

56. Mesmo com o desenvolvimento da área de nutrição 
animal, ainda são comuns as doenças de origem nutri-
cional em animais silvestres mantidos em cativeiro. A 
osteodistrofia fibrosa é resultante de uma desminera-
lização provocada pela retirada ativa de cálcio dos ossos. 
Assinale a alternativa que representa corretamente o 
hormônio que participa dessa remoção. 

 
(A) Somatotrofina 
(B) Retinol 
(C) Calcitonina 
(D) Paratormônio 
(E) Vitamina D 

57. A adequada realização de necropsia ajuda a esclarecer a 
causa da morte de muitos animais. Entretanto, ela 
deve seguir regras e princípios básicos para que nada 
seja negligenciado. Em tartarugas marinhas, normal-
mente a remoção do plastrão é realizada com tesoura, 
faca, costótomo ou serra. Após a sua remoção, que 
estrutura deve ser incisada e rebatida para acessar a 
cavidade celomática? 

 
(A) Musculatura peitoral. 
(B) Esterno. 
(C) Costelas. 
(D) Epiplastrão. 
(E) Úmeros. 

 

58. As tartarugas marinhas estão distribuídas mundial-
mente, totalizando sete espécies. O conhecimento dos 
seus hábitos alimentares é fundamental no processo 
de reabilitação dessas diferentes espécies. Assinale a 
alternativa que apresenta o padrão alimentar de uma 
Chelonia mydas com 98 centímetros de comprimento 
curvilíneo de carapaça e 110 quilos. 

 
(A) Onívora 
(B) Herbívora 
(C) Espongívora 
(D) Carnívora 
(E) Detritívora 

 

59. Qual dos locais abaixo é o de eleição para obtenção 
de amostras sanguíneas de serpentes de porte médio 
não sedadas ou anestesiadas? 

 
(A) Coração. 
(B) Veia palatina dorsal. 
(C) Veia ventral da cauda. 
(D) Seio venoso supravertebral. 
(E) Veia coccígea dorsal. 

 

60. As tartarugas marinhas frequentemente ingerem 
corpos estranhos, entre eles anzóis que podem ficar 
alojados em seu estômago. Nesse caso, para sua 
remoção, pode ser necessária a realização de uma 
gastrotomia. Que padrão de sutura deve ser utilizado 
na gastrorrafia, respeitando-se a indicação de ser 
invaginante e não contaminante? 

 
(A) Lembert. 
(B) Donatti. 
(C) Ponto simples isolado. 
(D) Connel. 
(E) Schmieden. 
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61. Os cervídeos são animais altamente estressáveis e 
sujeitos a lesões durante o procedimento de captura. 
Algumas dessas lesões podem ser fraturas e rupturas 
tendíneas, que necessitam ser reparadas. Assinale o 
tipo de fio que deve ser utilizado para a sutura tendínea, 
respeitando o princípio básico de ser inabsorvível, 
sintético e monofilamentoso. 

 
(A) Polipropileno 
(B) Categute 
(C) Seda 
(D) Polidioxanona 
(E) Ácido poliglicólico 

 

62. Que estrutura vascular é formada pela confluência 
das veias pélvicas, está localizada logo abaixo da 
musculatura abdominal ventral de lagartos e deve 
ser cuidadosamente manipulada quando da realização 
de celiotomia mediana? 

 
(A) Veia hepática ventral. 
(B) Veia cava cranial. 
(C) Veia cava caudal. 
(D) Veia abdominal dorsal. 
(E) Veia abdominal ventral. 

 

63. Frequentemente, as aves sofrem eventos traumáticos 
e acabam apresentando lesões oftálmicas que muitas 
vezes requerem exame minucioso, inclusive de fundo 
de olho, o qual necessita de dilatação pupilar. A alter-
nativa que apresenta o agente midriático mais eficiente 
em aves, é 

 
(A) pilocarpina. 
(B) d-tubocurarina. 
(C) tropicamida. 
(D) atropina. 
(E) fenilefrina.  

 

64. Das espécies abaixo, qual oferece maior risco de 
hanseníase às pessoas que a manipulam? 

 
(A) Cateto. 
(B) Tatu-galinha. 
(C) Preguiça-comum. 
(D) Tamanduá-bandeira. 
(E) Gambá de orelha branca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


