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1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão 
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, 
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, 
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, 
com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão 
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas 
horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de 
questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair 
da sala com quaisquer anotações, antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a 
entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUA PROVA, ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO 
APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de  01 a 07. 

Texto 1

A ciranda das mulheres sábias

Talvez você tenha vindo à minha porta por estar
interessada em viver de um modo que a abençoe com a
perspectiva de, como eu digo, “ser jovem enquanto velha
e velha enquanto jovem” – o que significa estar plena de
um  belo  conjunto  de  paradoxos  mantidos  em  perfeito
equilíbrio.  Está  lembrada? A palavra  paradoxo  significa
uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. É o que
acontece com a  grand-mère,  a  maior  das  mulheres,  a
grande madre... porque ela é uma sábia em preparação,
que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capaci-
dades aparentemente ilógicas da psique profunda. 

Os  atributos  paradoxais  do  que  é  grande são
principalmente ser sábia e ao mesmo tempo estar sem-
pre à procura de novos conhecimentos; ser cheia de es-
pontaneidade e confiável; ser loucamente criativa e obsti-
nada; ser ousada e precavida; abrigar o tradicional e ser
verdadeiramente original. Espero que você entenda que
todos esses atributos se aplicam a você de modo geral e
em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou
já perfeitamente formado. 

Se você sente interesse por essas contradições divinas,
sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da
mulher sábia, do qual a avó é uma representação sim-
bólica. O arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres
de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos
singulares na vida de cada mulher. 

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Trad. Waldéa Barcellos. A ciranda das mulhe-
res sábias – ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Rio de
Janeiro: Rocco, 2007. p. 9-10. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com sua organização,  estrutura e esquemas
retóricos, o texto se constrói em torno

(A) dos  conflitos  vividos  pelas  mulheres  durante  seu
amadurecimento físico e emocional. 

(B) das contradições que envolvem as mulheres na bus-
ca e no alcance da sabedoria. 

(C) dos confrontos entre as pessoas pela soberania de
seus ideais de vida na Terra. 

(D) das disputas humanas pela garantia de sua sobrevi-
vência material e mental. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Consideradas  sua  organização  e  sua  estrutura,  o  texto
pressupõe uma sequência 

(A) descritiva, com riqueza de detalhes. 

(B) narrativa, construída em primeiro plano. 

(C) argumentativa, com proposta de intervenção. 

(D) dialógica, desenvolvida entre duas interlocutoras.   

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro parágrafo do texto, é explicado o significado
da palavra paradoxo. Com base nesse significado, é esta-
belecido, ao longo do texto, o paradoxo da sabedoria da
“grande mãe” (avó). O recurso formal da língua emprega-
do no estabelecimento desse paradoxo é

(A) a ocorrência destacada do conectivo aditivo prototípi-
co do português.  

(B) o paralelismo sintático na forma de expressão dos
pensamentos expostos. 

(C) a estrutura das orações subordinadas frente à estru-
tura da oração principal. 

(D) o logicismo semântico na apresentação das ideias di-
vergentes em todo o texto. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em todo o texto, a expressão de tempo auxilia o estabele-
cimento da coesão textual. Essa expressão é construída
pela predominância do modo verbal

(A) preciso, expresso por formas verbais positivas e por
marcadores discursivos de certeza. 

(B) virtual, possibilitado por formas verbais reanalisáveis
e por articuladores discursivos fluidos. 

(C) hipotético, marcado por formas verbais condicionais
e por operadores textuais duvidosos. 

(D) injuntivo, realizado por formas verbais imperativas e
por marcadores discursivos assertivos. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto constrói uma percepção sobre a idade da mulher.
Dessa percepção, infere-se que a idade da mulher 

(A) está correlacionada à sua sabedoria, podendo a mu-
lher ser sábia em qualquer idade. 

(B) depende da medida de sua sabedoria e do amadure-
cimento quando adulta. 

(C) potencializa sua beleza na juventude e sua sabedoria
na velhice. 

(D) indica que a medida de sua sabedoria está restrita à
juventude. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do último parágrafo do texto, pressupõe-se que o paradoxo
que envolve a sabedoria da mulher é de

(A) caráter anormal. 

(B) ordem sobrenatural. 

(C) aspecto paranormal. 

(D) natureza sobre-humana. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O paradoxo atribuído à mulher sábia, da forma como é explicado à interlocutora, aplica-se a

(A) mulheres que fazem escolhas inteligentes na vida, no momento e na idade certos.

(B) todas as mulheres de todas as idades e a cada mulher em sua idade singular. 

(C) mulheres predestinadas a compreenderem o paradoxo da sabedoria. 

(D) todas as mulheres com a missão de retransmitirem o paradoxo. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10. 

Texto 2 

Disponível em: <http://www.filosofia.com.br/charge.php?pg=10>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 2 dialoga com o Texto 1 no que diz respeito à per-
cepção sobre sabedoria. Nesses textos, a sabedoria é uma 

(A) realização pessoal incomensurável. 

(B) aquisição individual e intransferível. 

(C) construção social e depende da ação humana. 

(D) produção natural aos seres humanos adultos. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diferentemente do Texto 1, na tira (Texto 2) é adotado um
estilo linguístico

(A) informal e espontâneo, para reproduzir a oralidade. 

(B) poético, mas despojado, para encantar o leitor. 

(C) culto, mas descontraído, para imitar jovens. 

(D) coloquial e elegante, para atrair atenções. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A situação comunicativa dos Textos 1 e 2 proporciona a
evidência da mesma tonalidade discursiva nos dois textos,
com a mesma finalidade. Infere-se desses textos uma fun-
ção sociodiscursiva de  

(A) testagem do entendimento dos interlocutores. 

(B) esclarecimento dos sentidos das palavras. 

(C) evocação de significados externos. 

(D) aconselhamento ao interlocutor. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  exportações  brasileiras  de  carne  bovina  atingiram
144.615 toneladas em outubro de 2017, o que representa
alta de 39,72% na comparação com o embarque realiza-
do no mesmo período do ano passado. O faturamento fi-
cou em US$ 605 milhões.

Disponível  em:  <canalrural.com.br/noticias/pecuaria>.  Acesso  em:  13
mar. 2018. (Adaptado).

De acordo com as informações, o valor médio do quilo da
carne bovina exportada em outubro de 2017 foi, aproxima-
damente, de

(A) US$ 2,68

(B) US$ 3,12

(C) US$ 4,04

(D) US$ 4,18

▬QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a compra de um imóvel, um casal deu como entrada
no  negócio  um  de  seus  veículos,  no  valor  de  R$
35.000,00, e uma parte de suas economias em dinheiro. O
restante foi financiado em trinta e seis prestações iguais
no valor de R$ 1.840,00, já incluídos os custos do financi-
amento. Considerando que o valor da entrada no negócio
corresponde a 60% do valor do imóvel, o valor dado em
dinheiro como entrada foi de

(A) R$ 35.000,00

(B) R$ 64.360,00

(C) R$ 66.240,00

(D) R$ 99.360,00 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um marceneiro adquire um produto para confeccionar mó-
veis em uma empresa que, devido a dificuldades financei-
ras, aumentou o preço, passando a cobrar R$ 36,00 a uni-
dade. Por meio de negociação, o marceneiro conseguiu
desconto no caso de comprar mais de 30 unidades, obten-
do 10% de desconto para as unidades do produto que ex-
cedessem a quantidade de 30.  Nessas condições,  se o
marceneiro  adquirir  45 unidades desse produto,  o valor
que ele deverá pagar para a empresa será de

(A) R$ 1.458,00

(B) R$ 1.470,00

(C) R$ 1.566,00

(D) R$ 1.620,00 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antes restritas às grandes corporações, soluções em se-
gurança da informação já estão ao alcance de empresas
de menor porte. De acordo com uma reportagem [Folha
de S. Paulo, 18 fev. 2018, p. 6], uma empresa que traba-
lha com segurança digital faturou cerca de R$ 4,5 milhões
em 2017, com um aumento de 180% em relação ao ano
de 2016. Com base nestas informações, o valor, em mi-
lhões de reais, que essa empresa faturou no ano de 2016
foi, aproximadamente, de

(A) 1,61

(B) 1,80

(C) 2,50

(D) 2,72 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de ativos (que
fizeram pelo menos uma compra virtual) no primeiro se-
mestre de cada ano, no período de 2013 a 2017.

Evolução dos consumidores ativos (em milhões)

 

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo. 18 fev. 2018, p. 3. (Adaptado).

De acordo com os dados, a média de consumidores ati-
vos, no período considerado, é maior que

(A) a média dos anos 2014 e 2016.

(B) a quantidade de consumidores no ano de 2014.

(C) a média dos anos 2015 e 2016.

(D) a média do período entre 2014 e 2016. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  recepção  da  reitoria  da  UFG,  um aluno  solicita  ao
atendente um histórico escolar. O atendente informa que
ele pode entrar na página da Universidade e clicar para
solicitar o histórico de forma on-line.  Para isso,  o aluno
deve utilizar o Localizador Padrão de Recursos, denomi-
nado

(A) HTTP 

(B) HTML 

(C) WWW 

(D) URL 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sistema operacional Windows 7.0 é considerado um
item de personalização do vídeo:

(A) ajustar resolução. 

(B) localizar um caractere. 

(C) personalizar formato do caractere. 

(D) adicionar um dispositivo. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O hardware de um computador realiza milhões de instru-
ções por segundo, impactando um aumento de temperatu-
ra internamente na máquina. Qual é o dispositivo que au-
xilia a manter a temperatura estável?

(A) Estabilizador. 

(B) Dissipador. 

(C) Barramento. 

(D) Periférico. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hoje em dia é muito comum utilizar um dispositivo de ar-
mazenamento externo para arquivar dados e transportá-
los de um computador para outro. Este dispositivo é co-
nhecido como pen drive, que utiliza a tecnologia de arma-
zenamento denominada

(A) SSD 

(B) Flash 

(C) Byte 

(D) IDE 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o serviço na Internet que converte endereços IP
em nomes?

(A) DNS 

(B) SMTP 

(C) PROXY 

(D) DHCP 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio_
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A glicerinação  é  eficiente  na  conservação  dos  tecidos
post-mortem porque

(A) é fracamente antisséptica e inflamável. 

(B) conserva parcialmente íntegros os órgãos internos. 

(C) evita a desidratação dos tecidos,  deixando-os mais
moles e flexíveis. 

(D) permite a manutenção da coloração natural dos teci-
dos. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na dissecação da face látero-ventral do pescoço, no pri-
meiro plano muscular após o afastamento do retalho cutâ-
neo, encontra-se a região recoberta, em sua maior parte,
pelo músculo

(A) deltoide. 

(B) trapézio. 

(C) masseter. 

(D) platisma. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de Virchow, desenvolvida em 1893, e ainda hoje
bastante utilizada em necrópsias, consiste

(A) na  retirada  de  órgão  a  órgão  do  tórax  e  abdome
como forma de estudo particularizada. 

(B) na retirada do primeiro monobloco, formado pelas es-
truturas mediastinais. 

(C) na retirada  do  segundo monobloco,  formado pelas
estruturas abdominais.

(D) na retirada de bloco único, formado pelas estruturas
mediastinais e abdominais. 

QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O procedimento padronizado pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para colheita e en-
vio de amostras destinadas ao exame da raiva e monitora-
mento da encefalopatia espongiforme bovina (EEB ou “do-
ença da vaca louca”) compreende:

(A) a abertura do crânio e a remoção do telencéfalo e do
monobloco da caixa craniana, seguidas da secção da
medula oblonga e do tálamo. 

(B) a abertura do crânio e a remoção do encéfalo e do
monobloco da caixa craniana, seguidas da secção do
pedículo cerebelar e do tálamo. 

(C) a abertura do crânio e a remoção do cerebelo e do
monobloco da caixa craniana, seguidas da secção do
corpo caloso e do hipotálamo. 

(D) a abertura do crânio e a remoção do encéfalo e da
medula espinhal, seguidas da secção do pedículo ce-
rebelar e do tálamo. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de Laskowski é eficiente na conservação dos te-
cidos post-mortem porque

(A) mantém a cor do cadáver e os músculos com boa
plasticidade. 

(B) dispensa o processo de perfusão arteriovenosa do
cadáver. 

(C) utiliza xilol, etilenoglicol e fenol na sua formulação. 

(D) é menos complicada que o processo de formolização. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma alteração presente no processo de algor mortis:

(A) o coágulo lardáceo. 

(B) o coágulo cruórico. 

(C) a mancha rósea ou violácea. 

(D) o resfriamento da pele. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a avaliação de casos suspeitos de listeriose, o mate-
rial coletado deve ser:

(A) músculo e tecido subcutâneo. 

(B) monobloco, cerebelo, telencéfalo e tronco encefálico.

(C) sangue, fígado, conteúdo ruminal e intestinal. 

(D) fatia de cerebelo, de medula oblonga e tálamo. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O formaldeído ou formol, solução a 37%, é um composto
com várias aplicações, inclusive no embalsamamento de
peças cadavéricas. A relação entre a concentração no am-
biente e os sintomas produzidos é a seguinte:

(A) 20 ppm no ar é o limiar para o odor para humanos. 

(B) 20 ppm no ar é o limite máximo de exposição contí-
nua para humanos. 

(C) 20 ppm no ar  é  o  limiar  para causar  irritação nos
olhos. 

(D) 20 ppm no ar pode causar danos severos em cinco
minutos de exposição. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de preparação de peças anatômicas secas 

(A) utiliza cubas de formol para conservação. 

(B) reduz o peso das peças em torno de 70%. 

(C) tem utilização por tempo indeterminado. 

(D) altera a manutenção da forma dos músculos. 

técnico_anatomia_necropsia
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os ventres musculares seccionados em uma incisão do
flanco de um cão são:

(A) o oblíquo abdominal externo e o oblíquo abdominal
interno. 

(B) o oblíquo abdominal externo e o reto abdominal. 

(C) o oblíquo abdominal interno e o escaleno dorsal. 

(D) o transverso abdominal e o serrátil ventral. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para proceder à colheita de amostras de parasitas intesti-
nais  adultos  e  de  ectoparasitas  em bovinos  devem ser
usados frascos com

(A) álcool a 96%, 1:50 à temperatura ambiente. 

(B) xilol, 1:50 à temperatura ambiente. 

(C) xilol, 1:100 à temperatura ambiente. 

(D) álcool a 70%, 1:10 à temperatura ambiente. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A preparação do rim para exame necroscópico deve ser
realizada por meio de

(A) corte transversal duplo, do hilo até a curvatura maior.

(B) corte longitudinal único, do hilo até o polo cranial. 

(C) corte longitudinal único, ao longo da curvatura maior
até alcançar o hilo. 

(D) corte transversal único, do hilo até a curvatura maior. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O lixo gerado pelo laboratório deve receber o seguinte tra-
tamento:

(A) culturas de agentes infecciosos – descartar in natura,
diretamente no esgoto. 

(B) lixo biológico com tecidos humanos – descartar dire-
tamente no esgoto. 

(C) perfurocortantes – autoclavar e descartar em caixas
rígidas, amarelas. 

(D) resíduos líquidos combustíveis – autoclavar a 210 ºC,
antes do descarte. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A extração da medula espinhal na técnica de necrópsia

(A) é iniciada na região sacral, em formato de "X". 

(B) é realizada antes da abertura do tórax e do abdome. 

(C) é iniciada com a retirada da aponeurose tóraco-lombar. 

(D) é realizada com a preservação das apófises espinhais. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na visualização da anatomia do coração, nos animais do-
mésticos, observa-se

(A) a fossa oval localizada no septo interventricular.

(B) os músculos papilares localizados no interior dos átrios.

(C) o osso cardíaco presente nos gatos e nos bovinos.

(D) o coração com quatro câmaras: dois átrios e dois ven-
trículos.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando da retirada do 2º conjunto no exame necroscópi-
co interno do cadáver, observa-se:

(A) a aorta, o baço, o fígado, o pâncreas, os rins, os pré-
estômagos, o estômago e os intestinos.

(B) a língua, a traqueia, o esôfago, os pulmões, o timo, o
diafragma, a uretra e o coração. 

(C) a bexiga, o reto, o ânus, os testículos e o pênis (ma-
chos), o útero, a vagina e a vulva (fêmeas). 

(D) a laringe, a tireoide, os ureteres, as estruturas osteo-
musculares e a ampola retal. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São substâncias utilizadas na maceração,  por  digestão,
dos tecidos de pequenos animais:

(A) potássio e álcool. 

(B) tripsina e papaína. 

(C) alizarina e xilol. 

(D) formalina e água. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A abertura do crânio com a retirada do encéfalo canino ini-
cia-se com a incisão

(A) lateral da pele, desde a região temporal até o occipital. 

(B) sagital da pele, desde a região nasal até o temporal. 

(C) sagital da pele, desde a região supraorbitária até o
occipital. 

(D) lateral da pele, desde a região occipital até o zigo-
mático.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a preparação de um litro (1 L) de formol tamponado
são usados:

(A) 100 mL de solução de 35-40% de formaldeído (for-
malina),  900 mL de água destilada,  4 g de fosfato
monobásico de sódio e 6,5 g de fosfato dibásico (ani-
dro) de sódio.

(B) 100 mL de solução de 3-4% de formaldeído (formali-
na), 900 mL de água destilada, 40 g de fosfato mono-
básico de sódio e 65 g de fosfato dibásico (anidro) de
sódio. 

(C) 900 mL de solução de 35-40% de formaldeído (for-
malina), 100 mL de água destilada, 40 g de fosfato
monobásico  de sódio  e  0,65 g  de fosfato  dibásico
(anidro) de sódio. 

(D) 900 mL de solução de 3-4% de formaldeído (formali-
na), 100 mL de água destilada, 4 g de fosfato mono-
básico de sódio e 1,65 g de fosfato dibásico (anidro)
de sódio. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o procedimento adotado para casos de fixação te-
cidual em diferentes espécies animais?

(A) Utilizar álcool em qualquer porcentagem. 

(B) Manter a proporção do volume de fixador/volume da
amostra em 1:50, no mínimo.

(C) Congelar as amostras destinadas a exame histopatoló-
gico. 

(D) Fixar o encéfalo em formol a 10%, preferencialmente
tamponado. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São  estruturas  encontradas  no  mediastino  médio  dos
equinos:

(A) pulmões, timo, ureter, traqueia.

(B) pâncreas, aorta, veia cava caudal, veia ázigos.

(C) colédoco, esôfago, pericárdio, baço.

(D) coração, esôfago, traqueia, aorta. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São músculos da mastigação:

(A) bucinador, vômer, frontal.

(B) zigomático, milo-hióideo, escaleno. 

(C) masseter, temporal, pterigoides. 

(D) orbicular da boca, esterno-hióideo, digástrico.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São  procedimentos  realizados  na  preparação  do  baço
para exame necroscópico:

(A) separação do baço do pâncreas e realização de inci-
são esplênica transversal completa. 

(B) separação do baço do omento e realização de inci-
são esplênica longitudinal completa. 

(C) separação do baço do fígado e realização de incisão
esplênica transversal completa.

(D) separação do baço do rim e realização de incisão es-
plênica longitudinal completa.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São  instrumentos  utilizados  para  proceder  à  abertura
mento-pubiana de animais domésticos:

(A) a faca magarefe e o costótomo. 

(B) a chaira e o cinzel. 

(C) a tentacânula e a cisalha. 

(D) o escopro e a rugina. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conjunto de medidas que utilizamos para impedir a pe-
netração de micro-organismos num ambiente que logica-
mente não os tem, denomina-se

(A) antissepsia. 

(B) degermação. 

(C) assepsia. 

(D) esterilização. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mapa de risco é a expressão gráfica de distribuição dos
riscos envolvidos em um processo de trabalho realizado
em um ponto específico. Dividido em grupos, eles são de-
finidos por cores, a saber:

(A) Grupo 2 – riscos químicos, identificados pela cor ver-
melha. 

(B) Grupo 3 – riscos de acidentes, identificados pela cor
verde.

(C) Grupo 4 – riscos ergonômicos identificados pela cor
azul. 

(D) Grupo 5 – riscos biológicos, indicados peia cor ama-
rela. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São particularidades anatômicas dos ruminantes:

(A) a ausência de vesícula biliar e do colédoco. 

(B) a presença de bolsa gutural e do divertículo nasal. 

(C) a ausência de veia porta hepática e da ázigos. 

(D) a ausência de incisivos superiores e dos caninos.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para orientar profundamente cortes feitos com bisturi ou
tesoura, na dissecação, utiliza-se

(A) o porta-agulha. 

(B) a tentacânula. 

(C) o enterótomo. 

(D) a rugina. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A solução química de Bouin é preparada com os seguintes
compostos:

(A) 15 mL de ácido nítrico (HNO3); 4 mL de ácido acéti-

co glacial (C2H4O2); 20 g de cloreto de mercúrio II

(HgCl2);  100 mL de álcool etílico a  60% (C2H6O);

800 mL de água destilada-deionizada. 

(B) 1 g de sulfato de sódio (Na2SO4); 5 g de cloreto de

mercúrio  (HgCl2);  2,5  g  de  bicromato  de  potássio

(K2Cr2O7); 100 mL de água destilada-deionizada. 

(C) 75 mL de (C6H2(NO2)3OH);  25 mL de formaldeído

37-40%  (HCOH);  5  mL  de  ácido  acético  glacial
(C2H4O2). 

(D) 90 mL de álcool etílico a 70% (C2H6O); 7 mL de for-

maldeído  37-40% (HCOH);  3  mL de  ácido  acético
glacial (C2H4O2). 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais estruturas anatômicas atravessam o diafragma?

(A) Nervo frênico, veia cava cranial e nervo acessório.

(B) Nervo vago, veia safena e artéria celíaca. 

(C) Veia torácica interna, nervo abducente e veia porta he-
pática.

(D) Aorta, veia cava caudal e esôfago.
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