
LAGOA DO OURO - PE
CONCURSO PÚBLICO

VETERINÁRIO
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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ESPECÍFICAS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A criptococose, também denominada blastomicose europeia
ou torulose, é uma micose sistêmica, ubiquitária, decorrente
de infecção por leveduras do gênero Cryptococcus.  Embora
haja  distintas  espécies  no  gênero,  a  espécie  Cryptococcus
neoformans tem sido isolada de casos clínicos no homem e nos
animais.
II. Herpesvírus canino tipo 1 (CHV-1) foi originalmente isolado
em 1964 como um agente fatal de cães neonatos. A infecção
provoca  lesões  sistêmicas,  caracterizadas  por  necrose  e
hemorragia em cães com menos de três semanas de idade. Em
cães adultos, o CHV-1 ocasiona balanopostite em machos e
pode provocar infertilidade, abortamento, natimortalidade e
vulvovaginite em fêmeas.
III. A lesão no Sistema Nervoso Central relacionada à Cinomose
é apresentada na forma de três síndromes clínicas conhecidas
como  encefalomielite  dos  cães  jovens,  encefalomielite
multifocal  dos  cães  adultos  e  encefalite  dos  cães  idosos.
IV.  A  erliquiose  é  uma  doença  causada  por  bactérias
estritamente  intracelulares,  gram-negativas,  pertencentes  a
Ordem  Rickettsiales,  Família  Anaplasmataceae  e  gêneros
Ehrlichia e Anaplasma.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A notificação de Receita B (Azul) deve ser utilizada para a
prescrição  de  psicotrópicos  e  deve  conter,  no  máximo,  5
ampolas ou equivalente a 5 dias de tratamento. Para as demais
formas  farmacêuticas  (comprimido,  solução,  etc.),  poderá
conter, no máximo, a quantidade correspondente a 10 dias de
tratamento.
II.  Glicosamina  e  sulfato  de  condroitina  são  componentes
naturais da cartilagem e são utilizados como antiinflamatórios
em artropatias por melhorarem a mobilidade da articulação e
ressíntese cartilaginosa.
III.  O  sucralfato  é  um  composto  que  precipita  proteínas
oriundas  do  exsudato  inflamatório  sobre  a  úlcera  gástrica,
formando um revestimento que a protege da ação do ácido
clorídrico e da pepsina.
IV.  O fipronil  possui  ampla margem de segurança devida à
diferença  estrutural  do  receptor  GABA  de  invertebrados  e
vertebrados, justificando sua segurança em vertebrados e a
sua aprovação para cadelas e gatas gestantes ou em lactação,
e em filhotes a partir de 2 dias de idade, na forma de spray.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 3.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  anfotericina  B  é  indicada no tratamento das  infecções
fúngicas sistêmicas disseminadas e de rápida expansão. O fator
limitante  de  sua  utilização  é  a  toxicidade,  fato  minimizado
quando se associa a anfotericina B a outros antifúngicos, como
a 5-flucitosina e derivados triazóis e imidazólicos.
I I .  Flunixina  meglumina  é  um  potente  analgésico,
antiinflamatório e antipirético. É um inibidor COX seletivo. Do
ponto de vista analgésico é considerado mais potente do que
fenilbutazona, pentazocina e meperidina.
III.  Dimenidrato e piperazinas são anti-histamínicos úteis  no
tratamento de cinetoses e vertigens.  A prometazina é mais
potente, eficaz e sem efeitos adversos.
IV. Coleréticos são substâncias que estimulam a produção da
bile. São representados pelosa sais e ácidos biliares, cinarina
extraída da alcachofra e boldina extraída do boldo.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Pneumotórax é a condição na qual há acúmulo de ar dentro
da  cavidade  torácica,  o  que  resulta  em  perda  de  pressão
n e g a t i v a  i n t r a t o r á c i c a  e ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,
comprometimento da expansão e atelectasia pulmonar.
II.  A Tetralogia de Fallot  é uma condição na qual  ocorrem,
simultaneamente,  quatro  anomalias  distintas  do  coração:
dextroposição da veia cava, defeito de septo atrial, estenose
da  artéria  pulmonar  e  hipertrofia  ventricular  direita
secundária.
III. Nefrose hemoglobinúrica geralmente está associada a uma
crise hemolítica intravascular aguda, como por exemplo, por
intoxicação  crônica  pelo  cobre  em  ovinos,  leptospirose  e
babesiose.
IV.  O  cisto  folicular  é  uma  estrutura  ovariana  cística
semelhante a um folículo maduro, que permanece no ovário
por  mais  de  10  dias,  na  presença  do  corpo  lúteo  e  que
interfere na atividade ovariana cíclica.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Em  relação  à  patologia  do  fígado,  a  lipidose  de  tensão
identifica-se  por  áreas  focais  bem  demarcadas,  pálidas  ou
amareladas, localizadas próximas às bordas do fígado ou em
qualquer local do órgão onde existam ligamentos de tecido
conectivo ou aderências fibrosas.
II.  Derivações  arterioportais  congênitas  são  comunicações
diretas entre os ramos da veia hepática e da artéria hepática
com consequente mistura do sangue arterial  com o sangue
venoso;  isso  resulta  em  hipertensão  portal  e  formação  de
derivações portossistêmicas adquiridas.
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III. O Tumor Venéreo Canino é uma neoplasia constituída por
células redondas, com características histiocitárias.
IV. A orquite provocada por Brucella abortus apresenta lesão
com descamação e necrose do epitélio seminífero e infiltrado
inflamatório  de  neutrófilos  na  luz  dos  túbulos,  que  se
encontram  circundados  por  linfócitos,  plasmócitos  e
macrófagos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Mormo  é  uma  doença  aguda  e  caquetizante  que  afeta
equídeos,  causada  por  Burkholderia  mallei.  Caracteriza-se
macroscopicamente  por  exsudato  nasal  catarral-purulento,
lesões  nodulares  e  ulcerat ivas  na  mucosa  nasal ,
particularmente no septo nasal, e por nódulos granulomatosos
nos pulmões.
II. Torção do estômago ou volvo é uma alteração que ocorre
quase que exclusivamente em cães de grande porte. Ocorre
infarto  venoso  da  parede  gástrica,  que  fica  escura  e
edematosa, havendo extravasamento de sangue para o lúmen.
III. Hemoglobinúria bacilar é uma doença infecciosa aguda de
bovinos  e  ocasionalmente  de  ovinos,  suínos  e  equinos.  É
associada à infestações de Fascíola hepática e a presença de
Clostridium novyi.
IV.  Os  sertoliomas  causam  manifestações  de  feminização
devido  ao  hiperestrogenismo,  peculiarmente  caracterizadas
por atrofia do testículo oposto ao neoplásico, alopecia ventral,
pele delgada, depressão ou ausência da libido, ginecomastia e
comportamento homossexual.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  A Parvovirose Canina é causada pelo Herpes Vírus Canino
tipo I. Sua transmissão acontece pelo contato direto com cães
infectados ou pela transmissão indireta, pelos fômites.
II. A hipoplasia renal é o desenvolvimento incompleto do rim,
de  tal  forma  que,  ao  nascimento,  há  menos  número  de
néfrons,  lóbulos  e  cálices.  Quando unilateral,  pode  ocorrer
hipertrofia compensatória do outro rim.
III. Hidrossalpinge corresponde à dilatação da tuba uterina com
acúmulo  de  transudato  em  consequência  de  obstrução
congênita  ou  adquirida.  Na  maioria  das  vezes,  resulta  de
fibrose do estroma em decorrência de processo inflamatório
crônico.
IV. Mumificação fetal ocorre nos casos em que a morte fetal
não é seguida de expulsão fetal e há contaminação bacteriana
do ambiente uterino que resulta na putrefação dos tecidos
moles do feto.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  Cardiomiopatia  Dilatada  é  uma  das  mais  importantes
causas  de  insuficiência  cardíaca  em  cães  e  gatos,  sendo
caracterizada  pela  dilatação  das  quatro  câmaras  cardíacas,
aumento da capacidade contrátil do miocárdio e diminuição do
volume diastólico final.
II. Dirofilaria immitis é um nematódeo, que causa uma doença
crônica em cães, felinos e outros canídeos - a dirofilariose. Os
parasitas adultos vivem na artéria pulmonar e no ventrículo
esquerdo.  A  doença  é  caracterizada  por  tosse,  dispneia,
insuficiência  cardíaca  congestiva  direita  com  quadro  de
hipertrofia cardíaca e edema generalizado.
III. Cirrose é um processo difuso caracterizado por fibrose e
conversão  da  arquitetura  normal  do  fígado  em  lóbulos
estruturalmente anormais.
IV. A dimensão de um infarto renal depende do calibre e do
número  de  vasos  sanguíneos  ocluídos.  Se  uma  artéria
arciforme  é  obstruída,  há  necrose  das  regiões  cortical  e
medular e se há somente obstrução da artéria interlobular, a
região de infarto limita-se à medula.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  No Brasil,  a  Febre Amarela é uma doença de notificação
compulsória e imediata, ou seja, diante de um caso suspeito de
febre amarela,  o  profissional  de saúde ou qualquer  pessoa
deve notificar a Secretaria Municipal de Saúde pela via mais
rápida.
II.  A  febre  maculosa  se  apresenta  sob  a  forma  de  casos
esporádicos,  em  áreas  urbanas  somente,  relacionadas  com
contato com carrapatos. No Brasil,  servem como vetores (e
reservatórios) da Rickettsia rickettsii, os carrapatos da espécie
Amblyomma, principalmente o A.cajennense e A. aureolatum.
III. No homem a suspeita clínica para Leishmaniose Visceral se
deve quando o paciente apresentar: febre e esplenomegalia
associado ou não à hepatomegalia.
IV. A Raiva é uma antropozoonose comum ao homem e aos
animais, principalmente, aos mamíferos, provocada pelo vírus
rábico contido na saliva dos animais infectados, ocasionando
uma encefalite viral  aguda.  É um vírus de genoma RNA da
ordem  Mononegavirales,  família  Rhabdoviridae,  gênero
Lyssavirus.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Os agentes causadores da Larva Migrans Cutânea são larvas
de 2º estágio (L2) dos helmintos Ancylostoma braziliense, A.
caninum, Uncinaria stenocephala, Gnathostoma spinigerum, A.
duodenale,  Necator  americanus,  Strongyloides  stercoralis  e
formas imaturas de Dirofilaria.
II.  A  lesão primária  da Leishmaniose Cutânea é  geralmente
única,  embora  eventualmente  múltiplas  picadas  do
flebotomíneo  ou  a  disseminação  local  possam  gerar  um
número  elevado  de  lesões.  Surge  após  um  período  de
incubação variável de 10 dias a três meses, como uma pápula
eritematosa que progride lentamente para nódulo.
III. Atualmente, para inquéritos em saúde pública os exames
disponíveis  para  diagnóstico  sorológico  da  Leishmaniose
Visceral  são:  Reação  de  Imunofluorescência  Indireta  (RIFI),
Enzyme  Linked  ImmuNoSorbent  Assay  (ELISA)  e  os  testes
imunocromatográficos  (testes  rápidos),  que  expressam  os
níveis de anticorpos circulantes.
IV.  A  leptospirose  canina  normalmente  apresenta-se  como
uma enfermidade infectocontagiosa aguda e febril  podendo
ser  acompanhada  de  manifestações  entéricas,  hepáticas  e
principalmente renais, além de hemorragias generalizadas. A
icterícia  e  lesões  hemorrágicas  são comuns na leptospirose
causada  pela  Leptospira  icterohaemorrhagiae,  porém
raramente  aparecem  em  infecções  causadas  por  outros
sorovares.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Prolapso  uterino  caracteriza-se  pela  eversão  do  útero,
invertendo-se e exteriorizando sua mucosa. Este é classificado
em  parcial  (um  corno  prolapsado),  completo  (dois  cornos
prolapsados)  e  completo  e  total  (dois  cornos  e  cérvix
prolapsados) de acordo com a exposição de um ou dois cornos
uterinos e cérvix.
II.  A  distocia  é  caracterizada  por  uma  complicação  ou
dificuldade de realizar  o parto de maneira normal.  Deve-se
analisar as forças de expulsão, o canal do parto e o feto; será
caracterizada uma distocia quando um destes três fatores não
permitirem o nascimento do produto.
III. Uma das causas da distocia é a hipertonia uterina. Ocorre
devido ao aumento das contrações uterinas e abdominais, não
sendo  eficientes  para  expulsão  do  produto,  comum  na
primeira fase do parto, porém ocorre mais em vacas do que
em outras espécies.
IV.  A  pelvimetria  consiste  basicamente  na  determinação
métrica  das  dimensões  pélvicas  e  sua  utilização  está
diretamente  relacionada  à  reprodução,  fundamentando  um
método profilático contra as complicações do parto causadas
por  deformação,  má-formação  ou  sequelas  de  afecções
presentes nessa estrutura óssea.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Sinal, por definição, é todo o fenômeno anormal, orgânico ou
funcional,  pelo  qual  as  doenças  se  revelam  no  animal.  O
sintoma, por sua vez, é a avaliação e a conclusão que o clínico
retira do(s) sintoma(s) observado(s) e/ ou por métodos físicos
de exame.
II.  Síndrome é o conjunto de sintomas clínicos, de múltiplas
causas  e  que  afetam  diversos  s i s temas;  quando
adequadamente  reconhecidos  e  considerados  em conjunto,
caracterizam,  por  vezes,  uma determinada  enfermidade  ou
lesão.
III.  Durante o exame do sistema linfático,  deve-se avaliar  o
tamanho,  consistência,  sensibilidade,  mobilidade  e  a
temperatura  de  todos  os  linfonodos  examináveis  e  sempre
unilateralmente.
IV.  Os  meios  semiológicos  utilizados  para  se  examinar  o
coração são: inspeção, ausculta, palpação e percussão. Porém,
dois deles são os mais importantes referentes ao coração: a
inspeção  e  a  ausculta.  Já  para  os  vasos  sanguíneos,  são
ausculta e palpação.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A Clínica Propedêutica reúne e interpreta o grupo de dados
obtidos  através  do exame do paciente.  É  um elemento de
raciocínio  e  análise  fundamental,  na  clínica  médica,  para
estabelecer o diagnóstico.
II. Durante o exame clínico do sistema digestivo de ruminantes,
a palpação da parede abdominal esquerda deve ser realizada
da  fossa  paralombar  dorsal  esquerda  em  sentido  à  prega
lateral (prega do flanco).
III. O exame de mucosas revela a presença de enfermidades
próprias (inflamação, tumores, edema), como também auxilia
a inferir conclusões acerca da possibilidade de alterações que
reflitam  comprometimento  do  sistema  circulatório  ou  a
existência de doenças em outras partes do corpo (icterícia em
virtude de dano hepático ou da ocorrência de hemólise).
IV. Durante o exame auscultatório, deve-se localizar os focos
valvares Pulmonar, Aórtico e Mitral nos 4º, 5º e 6º espaços
intercostais, respectivamente, ao passo que, no lado direito, 3°
espaço intercostal para o foco valvar Tricúspide.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Durante o exame clínico do sistema digestivo de ruminantes,
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a palpação do esôfago pode ser feita, se possível, passando-se
um braço sobre o pescoço do animal e colocando as pontas
dos  dedos  de  ambas  as  mãos  logo  atrás  da  faringe  e
ventralmente  à  traqueia,  deslizando-os,  com  pressão
moderada,  desde  a  faringe  até  a  entrada  do  tórax.
II. A ausculta em equinos deve ser efetuada cuidadosamente
nos  quatro  quadrantes  abdominais  (ventrais  direito  e
esquerdo, dorsais direito e esquerdo), dorsiventralmente, em
pelo menos três pontos de ausculta com no mínimo quinze
segundos em cada um desses pontos.
III. A utilização da sondagem nasogástrica no equino com cólica
tem  múltiplos  objetivos,  pode  tanto  servir  para  a
descompressão gástrica e diminuir a dor, como meio auxiliar
de diagnóstico e via de tratamento.
IV.  É  possível  observar  três  tipos  de  dispneia:  inspiratória
(associada a alterações das vias aéreas superiores); expiratória
(relacionada às doenças pulmonares, bronquiais,  intersticiais
ou alveolares ou ao edema pulmonar por insuficiência cardíaca
congestiva)  ou  ainda  mista  (por  exemplo,  na  insuficiência
cardíaca congestiva com efusão pleural concomitante).
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  volume  celular  médio  (VCM)  e  a  concentração  de
hemoglobina celular média (CHCM) são os índices eritrocitários
mais utilizados clinicamente. O VCM se refere ao tamanho da
célula  que  pode  estar  normal  (normocítica),  menor  que  o
normal (microcítica), ou maior que o normal (macrocítica). A
CHCM é a  concentração média  de hemoglobina num dado
volume de eritrócitos.
II. A leucocitose induzida por corticosteroides é classicamente
caracterizada  pela  neutropenia,  linfopenia,  monocitose  e
eosinofilia.
III. Quando a glicose sanguínea está normal, a glicosúria renal é
um  componente  da  síndrome  de  Fanconi,  causada  pela
inabilidade dos túbulos renais de reabsorver os constituintes
urinários.
IV.  Em  relação  à  avaliação  de  efusões,  o  exsudato  é
caracterizado por um concentração proteica maior que 3,0g/dL
(30g/L)  e  uma  elevada  contagem  de  células  nucleadas,
composta principalmente por neutrófilos com menor número
de macrófagos e linfócitos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  corpúsculos  de  Howell-Jolly  são  anormalidades
morfológicas de eritrócitos, que são descritos como resíduos
de  cromatina  no  interior  de  eritrócitos  policromáticos  ou
normocrômicos. Normalmente surgem em resposta a anemias
e em paciente esplenectomizados.

II. Um dos testes de laboratório para distúrbios da coagulação
mais utilizados é o Tempo de Trombina, no qual é mensurado
pela  determinação  do  espaço  de  tempo necessário  para  o
coágulo  de  fibrina  se  dissolver  em  plasma  citratado  após
adição de trombina.
III. Os cilindros urinários são formados no interior dos túbulos
renais. O cilindro do tipo epitelial é associado à descamação
tubular e significa um dano tubular crônico.
IV. O fluxo biliar prejudicado (colestase) resulta numa elevada
produção de Fosfatase Alcalina em todas as espécies.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A ultrassonografia Doppler é usada para identificar o fluxo e
a velocidade do sangue sendo também usada para calcular os
gradientes de pressão através das válvulas cardíacas.
II.  Um dos sinais radiológicos do reparo de uma fratura é a
formação de ponte de ligação óssea entre a linha de fratura e
o calo ósseo.
III.  As  incidências  radiográficas  básicas  para  demonstrar  as
estruturas  individuais  do interior  do crânio  são a  lateral,  a
dorsoventral ou ventrodorsal, a oblíqua lateral esquerda e a
direita, a rostrocaudal e a oclusal (intra-oral).
IV.  No  exame  ultrassonográfico,  observa-se  o  fígado
hiperecoico quando comparado com o baço e igual ou mais
ecoico que o córtex renal.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Um dos artefatos achados no exame ultrassonográfico é o
sombreamento acústico, o qual é criado quando o feixe de
ultrassom atravessa áreas gasosas ou mineralizadas. O artefato
aparece como uma sombra hiperecoica.
II. Durante o exame de ultrassonografia, a peritonite pode ser
sugerida devido à presença de partículas ecogênicas oscilantes
no líquido abdominal, com ou sem linhas de caudas (tags) e de
fibrina hiperecoicas.
III.  O  baço  é  geralmente  visto  em  radiografias  simples  de
abdome feitas com o animal em decúbito lateral  esquerda.
Esse órgão é bem visualizado imediatamente após uma injeção
intravascular de contraste.
IV.  As  áreas  de  tricotomia  ideais  para  a  visualização  das
glândulas adrenais são os 6º e 7º espaços intercostais no lado
direito e caudalmente à última costela no lado esquerdo.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
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d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Débito  cardíaco  é  o  volume  de  sangue  bombeado  por
segundo pelo ventrículo esquerdo ou ventrículo direito.
II. Os hormônios tireoideos são sintetizados a partir da união
de  duas  moléculas  de  tirosina  que  contêm três  ou  quatro
moléculas de iodo.
III. Digestão é o processo de quebra de nutrientes complexos
em  moléculas  simples.  Em  contrapartida,  absorção  é  o
processo  de  transportar  as  moléculas  simples  através  do
epitélio intestinal.
IV.  A  unidade  funcional  do  rim,  o  néfron,  é  formado pelo
glomérulo, no qual o sangue é filtrado, e por vários segmentos
distintos  do  túbulo  renal,  onde  substâncias  filtradas  são
reabsorvidas e componentes plasmáticos são secretados no
líquido tubular.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  mineralcorticoides  produzidos  na  zona  cortical  das
glândulas  adrenais,  tem  um  importante  papel  no  balanço
eletrolítico e, como resultado, são importantes na regulação da
pressão sanguínea.
II.  O  Hormônio  Folículo-Estimulante  (FSH)  desempenha  um
papel mais dominante durante o crescimento dos folículos, e o
Hormônio  Luteinizante  (LH)  desempenha  um  papel  mais
dominante  durante  os  estágios  iniciais  da  maturação  do
folículo através da ovulação.
III. Os efeitos renais sobre a pressão sanguínea sistêmica e o
volume  são  mediados,  primariamente  através  de  fatores
humorais,  particularmente  o  sistema  renina-angiotensina-
aldosterona.
IV. O ciclo cardíaco é dividido em sístole ventricular e diástole
ventricular. O fechamento da válvula mitral marca o final da
sístole ventricular. O fechamento da válvula aórtica marca o
final da diástole ventricular. A sístole atrial acontece durante a
diástole ventricular.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

PORTUGUÊS

Epidemia de dengue no país está concentrada em nove
estados, diz Chioro

(Camila Maciel - Repórter da Agência Brasil)
O ministro da Saúde, Arthur Chioro, confirmou hoje (4), na
capital  paulista,  que  o  país  enfrenta  uma  epidemia  de
dengue.  “Nós  temos  745.957  casos  até  18  de  abril.

Sabemos  que  esse  número  aumentará.  O  Brasil  vive
situação de epidemia, concentrada em nove estados, que
são os que têm mais de 300 casos por 100 mil habitantes”,
declarou,  após  participar  de encontro na Federação das
Indústrias  de  São  Paulo  (Fiesp)  com  empresas  de
biotecnologia. A incidência da doença no país chega a 367,8
casos  por  100  mil  habitantes,  o  que,  pelos  critérios  da
Organização Mundial da Saúde (OMS), configura epidemia.
Chioro destacou que apenas três estados tiveram redução
dos casos de dengue neste ano em relação a 2014: Espírito
Santo, Distrito Federal e Amazonas. Ele ressaltou que houve
elevação em praticamente todo o país, na comparação com
2014,  que,  segundo  ele,  foi  um ano  “excepcionalmente
bom” em relação à dengue.
“Tivemos  redução  do  número  de  casos,  de  ocorrências
graves, dos óbitos. De certa forma, em algumas localidades,
o  bom  ano  passado  fez  com  que  se  desarmasse  a
mobilização da sociedade e de algumas ações”, avaliou. Em
relação ao mesmo período de 2014,  houve aumento de
234,5%. O ministro comparou a situação deste ano também
à de 2013, quando, no mesmo período, 1,4 milhão de casos
da  doença  foram  registrados.  “Nós  ainda  temos  uma
redução de 48% [sobre 2013]”, disse.
São Paulo concentra mais da metade dos casos do país. Dos
745,9 mil casos, 401 mil ocorreram no estado, assim como
as mortes (169 das 229 registradas no país).  Em termos
proporcionais, a pior situação é a do Acre, com 1.064 casos
por 100 mil habitantes, seguido por Goiás (968 por 100 mil
habitantes), São Paulo (911 por 100 mil habitantes), Mato
Grosso do Sul (462 por 100 mil habitantes) e pelo Tocantins
(439 por 100 mil habitantes). O ministro destacou que é
fundamental olhar os estados, pois isso define o plano de
contingência. “O fato de termos uma situação epidêmica
nacionalmente não muda em absolutamente nada o plano
de  contingência,  a  estratégia  de  controle,  a  gravidade”,
reforçou.
O ministro explicou que a tendência é que haja diminuição
da dengue, com a chegada do inverno. “Em alguns estados,
isso já se observa. As temperaturas começam a cair e as
medidas  de controle  estão funcionando.”  Embora o  frio
ajude a diminuir o impacto da doença, as estatísticas ainda
devem indicar crescimento. Isso ocorre porque as próximas
divulgações  incluirão  o  restante  de  abril  e  maio.  Chioro
destacou que é  preciso  manter  as  ações  de  prevenção,
mesmo com a diminuição dos casos. “É possível que em
muitos  estados  se  interrompa (sic)  em definitivo,  até  o
início do verão. Isso não significa que a dengue deixou de
ser uma preocupação.”
Entre os fatores que explicam a situação epidêmica neste
ano, Chioro disse que os eventos climáticos anteciparam o
início da doença. “Tivemos um adiantamento que nós não
sabemos se vai ter encerramento mais rápido do que nos
anos  anteriores.  Vamos  ter  que  esperar  as  próximas
semanas”, apontou. Ele destacou ainda a crise hídrica, que
favoreceu a armazenagem de água, sem a devida proteção.
“No Nordeste,  que tem intermitência  no abastecimento,
conseguíamos  identificar  maiores  criadouros  nos  lugares
onde as  pessoas  armazenavam água.  No Sudeste,  é  um
fenômeno novo. A gente percebeu aumento”, disse.
O  ministro  disse  ainda  que  pediu  prioridade  à  Agência
Nacional  de  V ig i lânc ia  Sanitár ia  (Anvisa)  nos
encaminhamentos relacionados à vacina contra a dengue.
“Seria  grande  ganho  para  o  Brasil  e  para  mundo  se
chegássemos a uma vacina eficaz e segura. É a intenção do
ministério,  tanto  que  temos  investimentos  no  Instituto
Butantan, na Fiocruz [Fundação Oswaldo Cruz], no sentido
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de estabelecer parcerias para produção dessa vacina, mas
não  podemos  queimar  etapas”,  ponderou.  Apesar  de
apostar na vacina como medida de prevenção, ele disse
que  considera  um  equívoco  alimentar  esperanças  na
população  de  que  as  doses  estarão  disponíveis  já  nos
próximos meses.
( A d a p t a d o .  F o n t e :
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-05/pais-
vive-epidemia-de-dengue-diz-chioro)

QUESTÃO 21.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro',  marque a opção
INCORRETA
a)  No  trecho:  “Chioro  destacou  que  apenas  três  estados
tiveram redução dos casos de dengue neste ano em relação a
2014: Espírito Santo, Distrito Federal e Amazonas.” O uso de
“neste”  (em+este)  e  o  de  outras  expressões,  como  “na
comparação com 2014”, etc. indicam ao leitor que a notícia foi
veiculada no ano de 2015.
b) No fragmento: “O ministro disse ainda que pediu prioridade
à  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  nos
encaminhamentos relacionados à vacina contra a dengue.” No
trecho, o uso do acento grave é devido ao fato de “agência” e
“vacina” serem palavras masculinas.
c) Nos trechos seguintes, o conectivo “pois” estabelece valor
de  explicação  e  conclusão,  respectivamente:  “O  ministro
destacou que é fundamental olhar os estados, pois isso define
o plano de contingência”./ O ministro destacou, pois, que é
fundamental  olhar  os  estados  para  definir  o  plano  de
contingência.
d) No trecho: “Apesar de apostar na vacina como medida de
prevenção, ele disse que...”. Iniciando a frase com a conjunção
“embora”,  a  reescrita  estaria  correta  do  seguinte  modo:
“Embora aposte na vacina como medida de prevenção,  ele
disse que...”.
e)  No  trecho:  “No  Nordeste,  que  tem  intermitência  no
abastecimento,  conseguíamos  identificar...”.  A  oração
intercalada  por  vírgulas  tem,  neste  caso,  valor  semântico
explicativo.

QUESTÃO 22.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro',  marque a opção
INCORRETA
a) O uso das aspas, no primeiro parágrafo do texto, serve para
marcar a fala do ministro da Saúde, Arthur Chioro.
b) No trecho: “O ministro destacou que é fundamental olhar os
estados, pois isso define o plano de contingência”. O conectivo
“pois” tem valor semântico explicativo.
c) No trecho: “O ministro disse ainda que pediu prioridade à
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  nos
encaminhamentos...”,  a  palavra  “ainda”  é  um  advérbio
utilizado com a intenção de anunciar o discurso de uma pessoa
que já se posicionou anteriormente, no texto.
d) No trecho: “Sabemos que esse número aumentará”, há uma
locução verbal que imprime o sentido de possibilidade.
e)  A  palavra  “doença”,  citada  várias  vezes  no  texto,  é  o
hiperônimo  de  vários  outros  termos,  como:  gripe,  malária,
dengue, artrite.

QUESTÃO 23.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está

concentrada em nove estados, diz Chioro', leia as afirmativas a
seguir:
I. A ideia central do texto é a de que o Brasil passa por uma
epidemia  de  Dengue  e  recebe  apoio  de  organizações
internacionais,  como  a  Anvisa,  para  controlar  o  avanço  da
doença e a proliferação do Aedes aegypti.
II.  Segundo  o  texto,  o  frio  ajuda  a  diminuir  o  impacto  da
dengue, mas as estatísticas ainda devem indicar crescimento
por causa dos meses de maio e junho.
III. O texto aponta que o único critério apresentado pela OMS
para  caracterizar  a  epidemia  de  Dengue  no  Brasil  foi  a
incidência da doença no país, que chega a 367,8 casos por 100
mil habitantes.
IV.  Mesmo  o  estado  de  São  Paulo  apresentando  mais  da
metade  dos  casos  de  dengue  do  país ,  em  termos
proporcionais, a pior situação é a do Acre, segundo o texto.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 24.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro', leia as afirmativas a
seguir:
I.  No trecho: “Embora o frio ajude a diminuir o impacto da
doença, as estatísticas ainda devem indicar crescimento.” O
conectivo “embora” marca o início de uma ideia de concessão.
II. No trecho: “Apesar de apostar na vacina como medida de
prevenção,  ele  disse  que  considera  um equívoco  alimentar
esperanças na população de que as doses estarão disponíveis
já nos próximos meses.” O conectivo “apesar de” marca de
uma ideia de explicação.
III.  No trecho:  “Isso ocorre porque as próximas divulgações
incluirão o restante de abril e maio.” O pronome “isso” é um
elemento coesivo responsável por retomar uma ideia que foi
citada anteriormente.
IV. No trecho: “O ministro disse ainda que pediu prioridade à
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  nos
encaminhamentos relacionados à vacina contra a dengue”, há
uma conjunção adversativa.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 25.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro', leia as afirmativas a
seguir:
I. No trecho seguinte, poderíamos fazer a substituição dos dois
pontos pelo sinal de interrogação, sem acarretar prejuízo para
o sentido original do texto: “Chioro destacou que apenas três
estados tiveram redução dos casos de dengue neste ano em
relação a 2014: Espírito Santo, Distrito Federal e Amazonas”.
II. Por se tratar de um texto com ênfase na informação precisa,
a autora se utiliza de algumas palavras e expressões para situar
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o leitor no espaço e no tempo, em várias passagens. Exemplos
disso  são  marcadores  temporais,  como  “hoje”,  “após”,
“quando”,  “neste  ano”  e  expressões  locativas,  como  “na
capital paulista”, entre outras.
III. No fragmento: “Apesar de apostar na vacina como medida
de prevenção, ele disse que considera um equívoco alimentar
esperanças na população de que as doses estarão disponíveis
já nos próximos meses.” O pronome “ele” faz uma retomada
da expressão Instituto Butantan.
IV. O uso das aspas, no primeiro parágrafo do texto, serve para
marcar a fala do jornalista, redator da notícia.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 26.
Com  base  no  texto  'Epidemia  de  dengue  no  país  está
concentrada em nove estados, diz Chioro',  marque a opção
INCORRETA
a)  Segundo  o  texto,  em  2015,  apenas  o  Espírito  Santo,  o
Distrito Federal e o Amazonas tiveram aumento dos casos de
dengue,  em  relação  ao  ano  de  2014.  Neste  sentido,
mobilizações  são  imprescindíveis  para  reverter  esse  índice,
segundo o ministro da Saúde.
b) Conforme aponta o texto, houve redução do número de
casos, de ocorrências graves e dos óbitos no ano anterior. Esse
fenômeno  fez  como  que  se  desarmasse  a  mobilização  da
sociedade e de algumas ações em alguns locais.
c) O texto afirma que, além do alto índice de casos de dengue,
o  estado São Paulo  concentra  um considerável  número de
mortos,  devido  à  doença,  quando  comparado  às  outras
unidades da federação.
d) É possível inferir do texto que existe uma mobilização em
torno de uma vacina contra a dengue.
e) Segundo o texto, os eventos climáticos representam um dos
fatores que explicam a situação epidêmica em 2015.

Diante de racionamento de água, polo de confecções do
Agreste teme colapso

(Publicado em 30/04/2015, às 23h04)
Para cada dois dias de abastecimento, outros 28 sem água.
Essa é a realidade que começa a vigorar nesta sexta-feira
(1º) em Santa Cruz do Capibaribe, principal cidade do Polo
de Confecções Têxteis de Pernambuco. O município está na
lista de 15 cidades do Agreste do Estado que começam a
passar por um regime especial de abastecimento. Além de
Santa Cruz, mais cinco municípios do polo vão ser afetados
pela  falta  de  água.  O  racionamento  preocupa  muito  os
produtores, que temem o colapso da indústria na região.
O cronograma diferenciado de fornecimento de água foi
divulgado  na  semana  passada  pela  Companhia
Pernambucana  de  Saneamento  (Compesa).  A  ideia  é
poupar a Barragem de Jucazinho, localizada na cidade de
Surubim, que se encontra com cerca de 8% da capacidade
represamento  total,  que  é  de  300  milhões  de  metros
cúbicos. Em fevereiro do ano passado esse percentual era
de 30%.
Além de Santa Cruz, Caruaru, Toritama, Vertentes, Surubim
e Riacho das Almas terão que seguir um calendário próprio
de  abastecimento.  Em  Caruaru,  por  exemplo,  40%  da

cidade vão ficar três dias com água para cada quatro sem e,
em 60%, serão quatro dias com água para cada três sem.
Em Toritama, serão até 12 dias sem água para cada dois
com o abastecimento do recurso natural.
“O racionamento das cidades já vinha acontecendo e os
empresários  começaram  a  procurar  alternativas  para
superar  o  problema.  Mas  esse  anúncio  nos  preocupa  e
muito, porque inclui cidades que até então não eram tão
afetadas, como Caruaru. É preciso haver um planejamento
de longo prazo, já que esse é um problema cíclico. Ou a
gente se prepara, ou não vai mais ter indústria aqui”, diz
Edilson Tavares,  presidente do Núcleo Gestor  da Cadeia
Têxtil e de Confecções em Pernambuco.
A solução que vem sendo adotada pelas empresas consiste
basicamente em comprar carros-pipa próprios para buscar
água. Essa alternativa, no entanto, vem se tornando cada
vez  mais  cara.  “Cada  vez  os  reservatórios  estão  mais
distantes  e  fica  mais  oneroso  por  conta  do  custo  do
combustível”,  reclama Arnaldo  Xavier,  dono  da  Rota  do
Mar, maior empresa de Santa Cruz. Mesmo só enviando
15%  dos  seus  produtos  para  a  lavanderia,  a  empresa
precisa de um caminhão de 72 mil litros de água por dia
para  a  manutenção  da  fábrica  e  fornecimento  para  os
funcionários.
A  água  é  essencial  para  a  confecção,  já  que  muitos
produtos - como o jeans - precisam necessariamente ser
encaminhados  às  lavanderias  durante  o  processo
produtivo, antes mesmo de receberem o acabamento. Em
todo o polo, são cerca de 250 empresas que atuam apenas
como lavanderias.
“Uma solução  que  estamos  avaliando é  que  a  indústria
reutilize a água usada nas residências.  Em Toritama, por
exemplo,  vimos  que  a  água  que  abastece  as  casas  é
suficiente para atender as lavanderias. Estamos estudando
exemplos em São Paulo e na Bahia onde isso vem dando
certo.  Se  tudo  continuar  como  está,  vamos  chegar  ao
colapso”, conclui Edilson Tavares.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://m.jc.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/
noticia/2015/04/30/diante-de-racionamento-de-agua-polo-
de-confeccoes-do-agreste-teme-colapso-179291.php)

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'Diante de racionamento de água, polo de
confecções  do  Agreste  teme colapso',  leia  as  afirmativas  a
seguir:
I. O texto afirma que, além de Santa Cruz do Capibaribe, mais
algumas cidades do principal Polo de Confecções Têxteis de
Pernambuco serão afetas pela crise no abastecimento de água.
Sendo  assim,  o  racionamento  na  distribuição  de  água
incomoda os produtores da indústria têxtil da região.
II.  A Compesa,  empresa responsável  pelo abastecimento de
água,  providenciou  um  cronograma  diferenciado  de
fornecimento do recurso natural, visando poupar a Barragem
de Jucazinho.
III. Como aponta o texto, o racionamento de água tem deixado
os empresários preocupados, mas eles buscam alternativas de
solução para o problema e acreditam no fortalecimento da
indústria na região.
IV. Depreende-se do texto que, a partir de uma data específica,
todas as cidades do Agreste e do Sertão Pernambucano serão
obrigadas a passar por um racionamento de água.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
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b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Diante de racionamento de água, polo de
confecções  do  Agreste  teme colapso',  leia  as  afirmativas  a
seguir:
I. No trecho: “Essa é a realidade que começa a vigorar nesta
sexta-feira (1º) em Santa Cruz do Capibaribe...”,  o pronome
“essa” retoma toda a ideia citada no período anterior: “Para
cada dois dias de abastecimento, outros 28 sem água”.
II. A regência do verbo “chegar” em “vamos chegar ao colapso”
(último parágrafo do texto) é a mesma que ocorre com o verbo
“preferir”  em:  “Ele  prefere ir  para  a  cadeia  a  realizar  uma
tarefa corretiva”.
III.  No trecho: “...  reclama Arnaldo Xavier, dono da Rota do
Mar, maior empresa de Santa Cruz”, há duas expressões com
valor explicativo. A primeira (“dono da Rota do Mar”) esclarece
quem é Arnoldo Xavier e a segunda (“maior empresa de Santa
Cruz”) confere um significado ao termo Rota do Mar.
IV. No trecho: “Mesmo só enviando 15% dos seus produtos
para a lavanderia, a empresa precisa de um caminhão de 72
mil  litros de água por dia  para a manutenção da fábrica e
fornecimento  para  os  funcionários.”  A  vírgula  ocorre  pelo
mesmo  motivo  que  em:  “Fazendo  isto,  todos  cumprirão  o
acordo.”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Diante de racionamento de água, polo de
confecções  do  Agreste  teme colapso',  leia  as  afirmativas  a
seguir:
I.  No  trecho:  “Além  de  Santa  Cruz,  Caruaru,  Toritama,
Vertentes, Surubim e Riacho das Almas terão que seguir um
calendário  próprio  de  abastecimento”,  as  vírgulas  foram
utilizadas  para  separar  entre  si  elementos  dispostos  em
enumeração. Neste caso, os nomes das cidades que, além de

Santa Cruz, seguirão um calendário próprio de abastecimento.
II.  Palavras  como “município”  e  “indústria”  são  acentuadas
pelo mesmo motivo.
III.  As  palavras:  “Solução”  e  “água”  (último  parágrafo)  são
oxítonas.
IV. No trecho: “Se tudo continuar como está, vamos chegar ao
colapso”.  Manteríamos  o  mesmo  sentido  se,  no  exemplo
extraído do texto, substituíssemos a conjunção “se” por “já
que”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Diante de racionamento de água, polo de
confecções  do  Agreste  teme colapso',  leia  as  afirmativas  a
seguir:
I.  Santa  Cruz  do  Capibaribe,  principal  cidade  do  Polo  de
Confecções Têxteis de Pernambuco, além de outras cidades,
terão um cronograma diferenciado abastecimento de água nas
regiões afetadas pela escassez desse recurso.
II. Segundo o texto, uma solução encontrada pelas empresas
para  superar  o  problema  do  racionamento  consiste
basicamente na compra de carros-pipa próprios para buscar
água em reservatórios, mas estes vão ficando cada vez mais
distantes. Logo, acaba se tornando uma alternativa muito cara.
III.  O objetivo fundamental do texto é evidenciar que Santa
Cruz do Capibaribe, principal cidade do Polo de Confecções
Têxteis de Pernambuco, não passará por transformações no
abastecimento de água.
IV. Uma das alternativas sugeridas por um empresário para
ajudar a indústria do polo têxtil é reutilizar a água usada nas
residências da região metropolitana das grandes capitais como
fizeram o governo da Bahia e o de São Paulo.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.


