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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
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04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, com relação aos 

recursos pesqueiros do Brasil. 
(   ) Sardinhas e cações são peixes comercializados nos mercados do litoral do país. Eles 

pertencem aos grupos dos Teleósteos e Elasmobrânquios, respectivamente. 
(   ) Os pacus, pintados, curimatãs e surubins, pertencentes ao grupo dos Teleósteos, são alvo da 

pesca comercial notadamente em águas marinhas de baixa profundidade. 
(   ) Tilápias não são peixes nativos do Brasil, mas ocorrem em rios e lagos do país. 
(   ) Crustácea Decapoda são vertebrados comuns nos desembarques da pesca artesanal ou de 

pequena escala. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – V – V – F 
B. (   ) V – F – V – F 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – V 
E. (   ) V – V – F – V 
 
17) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do excerto abaixo. 
 A balança comercial de pescados encontra-se deficitária no Brasil, pois as importações têm 

superado as exportações. Em volume financeiro, entre os importados destacam-se 
__________; entre os exportados, _______________. Em Santa Catarina destacam-se os 
desembarques de _______________, cuja captura é realizada em maior volume pela pesca 
industrial do que pela artesanal. 

 
A. (   ) bacalhau e salmão – camarão e lagosta – sardinha 
B. (   ) camarão e lagosta – bacalhau e salmão – sardinha 
C. (   ) bacalhau e salmão – merluza e congro – robalo 
D. (   ) camarão e lagosta – merluza e congro – sardinha 
E. (   ) bacalhau e salmão – tainhas e paratis – robalo 
 
18) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do excerto abaixo. 

Santa Catarina encontra-se em _________ lugar nos desembarques pesqueiros dentre os três 
estados do Sul do Brasil. O maior polo pesqueiro de Santa Catarina, em volume de pescados, 
situa-se na região de ____________, devido, principalmente, aos desembarques da pesca 
____________. 

 
A. (   ) primeiro – Laguna – industrial 
B. (   ) segundo – Florianópolis – artesanal 
C. (   ) segundo – Itajaí – artesanal 
D. (   ) segundo – Laguna – industrial 
E. (   ) primeiro – Itajaí – industrial 
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19) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação aos seguintes 
termos utilizados na pesquisa e no ordenamento pesqueiros. 

 
(   ) Pesca profissional é termo aplicado apenas àquela praticada por embarcações de grande 

porte, sendo sinônimo de pesca industrial. 
(   ) Na pesca artesanal ou de pequena escala, os pescados capturados são, normalmente, 

comercializados.  
(   ) A legislação não prevê emissão de licença para os pescadores que praticam a pesca 

amadora. 
(   ) A pesca realizada para fins de pesquisa científica requer autorização por órgão competente. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – V – F – F 
B. (   ) V – F – V – F 
C. (   ) F – V – F – V 
D. (   ) V – F – V – V 
E. (   ) F – V – F – F 
 
20) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do excerto abaixo. 

Muitos rios brasileiros apresentam barragens, normalmente associadas à geração de energia 
elétrica. A atividade pesqueira nas imediações das barragens é limitada, sujeita à autorização 
para ocorrer a _____________ (isto é, abaixo da barragem), onde as corredeiras caracterizam 
o ambiente como _____________, e a _________ (isto é, acima da barragem), um ambiente 
normalmente _________. A existência de tais obstáculos físicos num rio pode prejudicar o 
trânsito de peixes, afetando notadamente as espécies ___________ . 

 
A. (   ) jusante – lótico – montante – lêntico – migradoras 
B. (   ) jusante – lêntico – montante – lótico – migradoras 
C. (   ) montante – lêntico – jusante – lótico – sedentárias 
D. (   ) montante – lótico – jusante – lêntico – sedentárias 
E. (   ) montante – lótico – jusante – lêntico – migradoras 
 
21) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do excerto abaixo. 

Nos períodos de defeso a pesca é __________, ao menos para determinados recursos 
pesqueiros. A definição de tais períodos normalmente observa fenômenos biológicos. Um 
deles é a piracema, evento associado à(a) _____________ de peixes em época de 
______________. 

 
A. (   ) liberada – migrações – alimentação 
B. (   ) proibida – mortandade – reprodução  
C. (   ) liberada – mortandade – reprodução 
D. (   ) proibida – migrações – reprodução 
E. (   ) proibida – migrações – alimentação 
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22) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do excerto abaixo. 
No processo de morfometria de peixes, o ___________ é tomado da ponta do focinho à 
extremidade posterior da nadadeira caudal. O ____________, por sua vez, auxilia na 
estimativa do estágio de maturação das fêmeas, e a contagem de ovócitos auxilia na 
estimativa de ____________, ou seja, do potencial para geração de novos indivíduos. 

 
A. (   ) comprimento padrão – peso dos ovários – crescimento 
B. (   ) comprimento padrão – peso do estômago - fecundidade 
C. (   ) comprimento total – peso dos testículos – fecundidade 
D. (   ) comprimento total – peso dos ovários – fecundidade 
E. (   ) comprimento padrão – peso dos testículos – crescimento 
 
23) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do excerto abaixo. 
 A fixação de peixes para subsequente conservação em álcool com fins didáticos ou de 

pesquisa utiliza inicialmente ___________. Gônadas também podem ser fixadas, objetivando 
estudos _____________, ou seja, de microscopia. Muitas espécies de peixes ósseos 
desovam na superfície, por isso é comum os ovos de teleósteos marinhos serem 
____________. 

 
A. (   ) xilol – histológicos – nectônicos 
B. (   ) formol – etários – bentônicos 
C. (   ) xilol – etários – planctônicos 
D. (   ) formol – histológicos – planctônicos 
E. (   ) xilol – etários – bentônicos 
 
24) Sobre a disponibilidade de sementes para o cultivo da ostra (Crassostrea gigas) e do mexilhão 

(Perna perna) na região Sul do Brasil, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) as sementes das duas espécies podem ser obtidas com base na reprodução em  

laboratório. 
B. (   ) as sementes da ostra podem ser obtidas em laboratório, mas as do mexilhão, 

obrigatoriamente, precisam ser retiradas, na sua totalidade, dos costões rochosos. 
C. (   ) todas as sementes, tanto das ostras quanto dos mexilhões, podem ser obtidas do 

ambiente natural. 
D. (   ) as sementes de mexilhões já podem ser produzidas em laboratório, enquanto que as 

sementes das ostras podem ser obtidas em coletores, em razão do processo de 
colonização da espécie no litoral Sul. 

E. (   ) tanto as sementes de ostras quanto de mexilhão precisam obrigatoriamente ser obtidas 
através da reprodução em laboratório. 

 
25) Sobre as variações do Oxigênio Dissolvido (OD) e do pH na água, durante as 24 horas do dia, 

em um viveiro de alta produtividade natural, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) ambos são mais baixos de madrugada porque, além de não haver produção fotossintética, 

a temperatura da água é mais baixa. 
B. (   ) à tarde o pH é mais alto e o oxigênio é mais baixo, por causa do maior metabolismo dos 

organismos do viveiro. 
C. (   ) são mais altos durante a noite, porque melhora a difusão do oxigênio na água que se 

resfria. 
D. (   ) o oxigênio apresenta importantes variações entre o dia e a noite, mas o pH não apresenta 

variação alguma por conta da alcalinidade que funciona como sistema tampão. 
E. (   ) os níveis de oxigênio são mais baixos durante a madrugada e o pH é mais baixo durante a 

madrugada, porque há consumo de O2, produção de CO2 e não há produção fotossintética.  
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26) Sobre a amônia e sua toxidez, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a amônia não ionizada (NH4) é oriunda de processos metabólicos de desaminação  

proteica e sua maior toxicidade se verifica quando o pH da água é mais baixo. 
B. (   ) a amônia ionizada (NH3) é mais tóxica de madrugada, combinada com a falta de oxigênio, 

aumentando os riscos de mortalidade dos animais em produção. 
C. (   ) tanto a amônia ionizada (NH3) quanto a não ionizada (NH4) são igualmente tóxicas e não 

dependem dos níveis de pH. 
D. (   ) a amônia não ionizada (NH3) é oriunda da desaminação proteica no metabolismo 

intermediário dos organismos, e a proporção de NH3 da amônia total se incrementa com a 
elevação do pH da água. 

E. (   ) a eliminação da amônia, tanto nos peixes quanto nos crustáceos, é realizada através da 
formação de ureia na urina, neutralizando as formas tóxicas do nitrogênio. 

 
27) Na biologia reprodutiva dos camarões marinhos (Família Penaeidae), dois grupos de espécies 

são destacados (rosados e brancos).  
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) No grupo de camarões rosados, as cópulas ocorrem quando as fêmeas estão maturas, 
enquanto que nos camarões brancos as cópulas ocorrem quando as fêmeas estão em 
estágio de muda.  

B. (   ) No grupo dos camarões rosados, as cópulas ocorrem quando as fêmeas trocam de casca, 
enquanto que os camarões brancos somente copulam quando as fêmeas estão 
completamente maturas. 

C. (   ) No grupo dos camarões rosados, as cópulas ocorrem sempre quando as fêmeas estão em 
estágio de muda, necessitando de uma nova cópula para cada desova que se sucederá no 
período de intermuda. 

D. (   ) No grupo dos camarões brancos, as cópulas ocorrem quando as fêmeas estão em estágio 
de muda e, portanto, um único espermatóforo poderá fertilizar os óvulos das diferentes 
desovas que ocorrerão no período de intermuda. 

E. (   ) Os dois grupos de camarões copulam quando as fêmeas estão completamente maturas e 
os eventos reprodutivos nada têm a ver com os eventos de muda. 

 
28) Os peixes, independentemente do ambiente em que se encontram, precisam manter o 

equilíbrio osmótico. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Os peixes de água doce eliminam a água doce, reabsorvem sais através dos rins e ainda 

podem absorver sais por difusão diretamente da água pelo sistema branquial.  Nos dois 
casos, isso é feito a favor de um gradiente de concentração que não exige gasto de 
energia. 

B. (   ) Os peixes de água doce eliminam a água doce, reabsorvem sais através dos rins e ainda 
podem absorver sais por difusão diretamente da água pelo sistema branquial. Nos dois 
casos, isso é feito contra um gradiente de concentração que exige gasto de energia. 

C. (   ) Os peixes de água doce eliminam o sal e reabsorvem água doce através do sistema 
branquial, contra um gradiente de concentração, com gasto de energia. 

D. (   ) Os peixes de água salgada eliminam o sal e reabsorvem a água doce através do sistema 
branquial, a favor de um gradiente de concentração, sem gasto de energia 

E. (   ) Os peixes de água salgada, com exceção dos peixes cartilaginosos, concentram 
compostos nitrogenados no sangue e com isso não precisam gastar energia com o 
equilíbrio osmótico. 
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29) Assinale a alternativa que complementa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
A sequência correta da alimentação das larvas de camarão na larvicultura: microalgas, 
plâncton artificial, náuplios de Artemia salina e ração correspondente ao atendimento da 
alimentação das larvas nos seguintes estágios: 

 
A. (   ) protozoéa, misis e pós-larva. 
B. (   ) náuplio, misis, protozoéa e pós-larva. 
C. (   ) náuplio, protozoéa, misis e pós-larva. 
D. (   ) misis, protozoéa e pós-larva. 
E. (   ) náuplio, protozoéa e misis. 
 
30) A produção de alimentos vivos é de importância vital para a alimentação das formas jovens de 

algumas espécies em cativeiro. Sobre o zooplâncton Brachionus plicatilis (rotífero), é 
CORRETO afirmar que: 

 
A. (   ) é organismo de água salgada e é especialmente utilizado na primeira alimentação dos 

peixes marinhos. 
B. (   ) é organismo de água doce, mas especialmente utilizado na primeira alimentação das 

larvas de camarão marinho. 
C. (   ) é organismo de água doce, especialmente utilizado na alimentação das larvas de vieiras. 
D. (   ) é organismo de água salgada muito utilizado nas larviculturas de diferentes espécies de 

moluscos. 
E. (   ) é organismo de água doce, comumente utilizado nas primeiras alimentações de peixes de 

água doce. 
 
31) De acordo com a Resolução CONAMA n. 413, de 26 de junho de 2009, que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental da aquicultura, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) o porte do empreendimento aquícola considera a área ou o volume efetivamente ocupado, 

sendo classificado como micro, pequeno, médio e grande. 
B. (   ) a atividade de cultivo somente será permitida quando houver a utilização de espécies 

autóctones ou nativas. 
C. (   ) os empreendimentos que utilizam policultivo poderão ser enquadrados numa das classes 

de menor impacto ambiental. 
D. (   ) os empreendimentos em operação e que não possuem licença ambiental na data da 

publicação desta Resolução deverão regularizar sua situação mediante a obtenção da 
Licença de Instalação-LI, no prazo máximo de 180 dias, contados a partir da data de 
publicação da Resolução. 

E. (   ) o porte do empreendimento aquícola considera a área efetivamente ocupada pelo 
empreendimento, sendo classificado como de subsistência, micro, pequeno, médio e 
grande. 

 
32) Assinale a alternativa CORRETA sobre os efluentes gerados pela piscicultura. 
 
A. (   ) As concentrações de mercúrio e chumbo são normalmente elevadas. 
B. (   ) Apresentam características semelhantes aos efluentes domésticos, embora não se possa 

utilizar as mesmas técnicas convencionais para o tratamento. 
C. (   ) A técnica de hidroponia para o tratamento do efluente deve ser evitada devido à presença 

de componentes tóxicos no efluente. 
D. (   ) As concentrações de cobre e zinco são normalmente elevadas. 
E. (   ) Apresentam características semelhantes aos efluentes domésticos, podendo ser utilizadas 

as mesmas técnicas convencionais para o tratamento.  
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33) Com relação à reversão sexual de tilápias, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a técnica consiste na produção de descendentes machos, tanto na composição genética 

quanto fenotípica. 
B. (   ) os hormônios utilizados na reversão sexual são aplicados nas fêmeas adultas algumas 

horas antes da desova, para garantir a masculinização dos descendentes. 
C. (   ) a técnica consiste na produção de descendentes geneticamente monosexo. 
D. (   ) os hormônios utilizados na reversão sexual podem ser ministrados através de banhos de 

imersão ou dissolvidos na ração. 
E. (   ) a reversão sexual resulta sempre na produção de uma população de 100% de machos. 
 
34) Considerando a Resolução CONAMA n. 413, de 26 de junho de 2009, que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental da aquicultura, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) nos casos de empreendimentos aquícolas de pequeno porte e baixo potencial de 

severidade da espécie, é dispensada a licença ambiental. 
B. (   ) o uso das formas jovens na aquicultura somente será permitido quando fornecidas por 

laboratórios registrados junto a órgão estadual e devidamente licenciados. 
C. (   ) o potencial de severidade das espécies é baseado na característica ecológica da espécie, 

independentemente do sistema de cultivo a ser utilizado. 
D. (   ) nos casos de organismos provenientes de fora das fronteiras nacionais deverá ser 

observada a legislação específica, não sendo exigido licenciamento ambiental do 
laboratório de origem. 

E. (   ) o uso das formas jovens na aquicultura somente será permitido quando fornecidas por 
laboratórios nacionais registrados junto a órgão federal, ou internacionais registrados no 
Itamaraty, e devidamente licenciados. 

 
35) Considerando as técnicas de melhoramento genético aplicadas à piscicultura e as 

recomendações para a conservação da variabilidade genética, assinale a afirmativa 
CORRETA. 

 
A. (   ) Uma das grandes vantagens da triploidia é a produção de indivíduos machos. 
B. (   ) A ginogênese apresenta a vantagem de aumentar a homozigose dos descendentes, sendo 

uma excelente ferramenta para o melhoramento genético. 
C. (   ) A conservação in vivo consiste na conservação de óvulos e espermatozoides congelados 

em nitrogênio líquido (criopreservados). 
D. (   ) A conservação in situ consiste na conservação de óvulos e espermatozoides congelados 

em nitrogênio líquido (criopreservados). 
E. (   ) Uma das grandes desvantagens da triploidia é a impossibilidade de produção de 

indivíduos fêmeas. 
 
36) Em relação às técnicas de reprodução induzida de peixes, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A. (   ) O extrato de pituitária de carpa (EPC) deve sempre ser obtido a partir de juvenis de carpa 

com boa saúde. 
B. (   ) No ciclo reprodutivo, a maior concentração de gonadotropina na hipófise dos peixes 

coincide com a fase imediatamente posterior à ovulação e à desova. 
C. (   ) A injeção de GnRH estimula a hipófise do peixe receptor para liberar gonadotropina. 
D. (   ) A elevação do teor de gonadotropina no plasma sanguíneo dos peixes está sempre 

associada ao aumento do fotoperíodo e da temperatura da água. 
E. (   ) No ciclo reprodutivo, a maior concentração de gonadotropina na hipófise dos peixes 

coincide com a fase imediatamente anterior à primeira maturação gonadal. 
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37) Em relação ao manejo de viveiros de cultivo e do efluente produzido, assinale o que for 
CORRETO. 

 
A. (   ) A tubulação de abastecimento de água dos viveiros deve estar situada do mesmo lado que 

a tubulação de saída, para facilitar a renovação da água.  
B. (   ) A troca de água nos tanques de cultivo retira o plâncton produzido. 
C. (   ) A salinidade da água dos viveiros de cultivo sofre grande influência pela inclusão de ração 

artificial, sendo necessária a renovação constante da água. 
D. (   ) A renovação da água dos tanques de cultivo deve ser a máxima possível para elevar a 

produção de plâncton. 
E. (   ) No cultivo intensivo, o pequeno volume de efluente produzido indica o uso da técnica de 

evaporação para reduzir a carga poluente. 
 
38) Assinale a alternativa CORRETA sobre dietas artificiais para peixes. 
 
A. (   ) As rações extrusadas apresentam uma maior flutuabilidade dos grãos (“pellets”). 
B. (   ) Dietas peletizadas são mais ricas em vitamina C do que aquelas submetidas aos demais 

processos de fabricação. 
C. (   ) A digestibilidade da ração representa a capacidade dos peixes de ingerir o alimento 

fornecido. 
D. (   ) Rações peletizadas são mais aproveitadas pelos peixes filtradores. 
E. (   ) Rações extrusadas são mais ricas em vitamina C do que aquelas submetidas aos demais 

processos de fabricação. 
 
39) Com relação ao manejo de peixes em tanques e viveiros, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a captura dos peixes durante o cultivo deve ser feita com rede malhadeira. 
B. (   ) o manejo deve ser feito, via de regra, quando a temperatura da água atinge o valor mais 

elevado do dia. 
C. (   ) o transporte dos peixes vivos deve ser feito com toalhas macias e secas. 
D. (   ) a captura dos peixes durante o cultivo deve ser feita com rede feiticeira. 
E. (   ) as redes de arrasto são recomendadas para o manejo dos peixes. 
 
40) Em relação ao cultivo de peixes em tanques-rede, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a densidade de estocagem nos cultivos em tanques-rede é limitada pela disponibilidade de 

alimento natural gerado através da produtividade primária e secundária da água. 
B. (   ) as malhas da panagem dos tanques-rede devem ser limpas com a frequência necessária 

para evitar o efeito dos raios ultravioleta (UV) sobre a panagem da rede. 
C. (   ) o conceito de "capacidade suporte" aplicado ao sistema de tanques-rede permite 

estabelecer a biomassa mínima recomendada no cultivo. 
D. (   ) as malhas da panagem dos tanques-rede devem ser limpas com a frequência necessária 

para favorecer o crescimento do perifiton sobre a panagem da rede. 
E. (   ) ao contrário do observado no "sistema extensivo", a alimentação dos peixes em tanques-

rede independe da produtividade natural da água. 
 
 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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