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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1
O HORROR NO CINEMA
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O escritor americano Stephen King é um dos autores de horror mais adaptados para o cinema. 
Uma dessas transposições sempre aparece entre os cinco maiores clássicos do gênero: "O Iluminado", 
estrelado por Jack Nicholson. É com a experiência de grande manipulador de emoções que ele afirma: 
"Quando sentamos nas primeiras filas do cinema para ver um filme de horror, estamos desafiando o 
pesadelo."

Outro mestre do gênero, Alfred Hitchcock, ia mais longe. Dizia com seu humor britânico: "O que 
eu faço é filantropia. Dou às pessoas o que elas querem. E elas adoram ser aterrorizadas, pagam para 
ter prazer com o medo." São duas explicações possíveis para a popularidade de filmes de vampiros, 
monstros, mortos-vivos, fantasmas, espíritos e ameaças de todas as espécies.

Desde que o cinema começou a se aventurar no reino do medo e do sobrenatural, no início do 
século passado, tem sido assim. E isso explica por que, de todos os gêneros do cinema, o terror é o que 
mais tem festivais no mundo. A partir da quinta-feira, 25, São Paulo também vai contar com o seu. 
Nesse dia será aberto o I Terror SP - Festival de Cinema Fantástico, que acontece nas salas do Reserva 
Cultural.

Com duração de uma semana, o SP Terror começa pequeno, mas ambicioso. Entre as atrações, a 
grande  maioria  inédita,  estão  títulos  como  o  americano  "Halloween  -  o  Início",  de  Rob  Zombie, 
refilmagem do clássico de John Carpenter sobre um psicopata encarcerado por matar familiares no Dia 
das Bruxas. Ele foge da prisão para ir ao encontro da irmã sobrevivente.

Outra produção aguardada vem do clima gelado da Suécia. Trata-se de "Deixe ela Entrar", de 
Tomas Alfredson, que acompanha a trajetória de um garoto atormentado pelos colegas de escola. Ele 
encontra apoio numa menina de comportamento estranho, um tipo recorrente nessas produções. 

Foi  como  frequentadora  desses  eventos  que  a  produtora  cultural  Betina  Goldman,  dona  da 
distribuidora One Eyed Films, sediada em Londres, teve a ideia de criar o SP Terror. Representante no 
Exterior dos filmes de Zé do Caixão, ela conhece bem o apelo de mostras parecidas: "A maior parte 
dessa produção estava indo direto para DVD, mas sempre acreditei  que existe público para ela.  O 
público é formado por jovens informatizados e urbanos e engloba tribos diferentes como metaleiros, 
góticos e emos."

Como os fãs, o horror também não é homogêneo. O gênero ganhou força com o expressionismo 
alemão, cujos diretores eram obcecados por monstros – de vampiros como Nosferatu a criaturas como 
Golem, ser moldado de argila por um rabino. 

Depois  evoluiu  para  as  vertentes  psicológicas  ("Psicose"),  demoníacas  ("O  exorcista")  ou 
apocalípticas ("Invasores de Corpos"). Mais recentemente incluiu as metamorfoses corporais de David 
Cronenberg,  ou  o  mundo  do invisível  de  M.  Night  Shyamalan.  Segundo Betina,  o  festival  tentou 
englobar  esse  leque:  "Vamos  ter  até  o  horror  político,  representado  pelo  filme  espanhol  'Os 
Aparecidos', e a comédia de horror com a produção argentina '36 Passos', de Adrian Bogliano". E claro, 
o terror brasileiro, que tenta a todo custo se livrar da pecha de ser mesmo um horror.

Adaptado de CLAUDIO, Ivan. O horror no cinema. Istoé. São Paulo: Três Editorial. nº 2067 – Ano 32. 24 de junho de 2009. p.105-106.

01. Segundo Stephen King, o público que assiste a um filme de terror, nas primeiras filas do cinema, se 
caracteriza por:

A) enfrentar seus próprios medos.
B) evidenciar gosto pela introspecção.
C) apresentar aspectos claramente sádicos.
D) selecionar os melhores filmes de bom gosto.
E) serem indiferentes ante a experiência do macabro.

02. Assinale a alternativa em que o texto mostra ter Hitchcock “humor britânico” (linha 06).
A) O gosto característico pelo humor negro.
B) A associação entre os gêneros horror e comédia.
C) O uso inusitado da palavra “filantropia” (linha 07).
D) A construção de filmes de horror intelectualizados.
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E) A ênfase em filmes de monstros e morto-vivos (linha 09).
03. No trecho “E isso explica por que...” (linha 11), a forma grifada aponta para:

A) o começo do gênero horror no cinema estrangeiro.
B) o gosto das pessoas pelo horror, que causa prazer.
C) a origem antiga do gênero horror desde o romance gótico.
D) a aventura do cinema no reino do medo e do sobrenatural.
E) o fato de o gênero horror ter começado no século passado.

04. Conforme o texto 1, é correto afirmar que:
A) Alfred Hitchcock é superior a Stephen King no gênero horror.
B) os livros de Stephen King são os mais adaptados para o cinema.
C) uma das mais destacadas adaptações de Stephen King é “O Iluminado”.
D) John Carpenter é o responsável pela refilmagem do clássico Halloween.
E) John Carpenter se caracteriza por dar abordagem psicológica aos seus filmes.

05. O filme “Deixe ela Entrar” (linha 19) é caracterizado por apresentar, no gênero horror:
A) lugar inusual.
B) tema inusitado.
C) trama incomum.
D) época incongruente. 
E) personagem chavão.

06. Assinale a alternativa em que a frase do texto 1 expressa uma opinião.
A) “o horror também não é homogêneo” (linha 28).
B) “o SP Terror começa pequeno, mas ambicioso” (linha 15).
C) “o terror é o que mais tem festivais no mundo” (linhas 11-12).
D) “Outra produção aguardada vem do clima gelado da Suécia” (linha 19).
E) “A maior parte dessa produção estava indo direto para o DVD” (linhas 24-25).

07. Assinale a alternativa correta, conforme o texto 1.
A) O gênero horror apresenta temas de personagens hermafroditas.
B) A temática do horror pode aparecer sob a forma de gênero misto.
C) Os filmes brasileiros têm a fama de abordar terror de modo violento.
D) A maior finalidade do festival SP Terror é dar visibilidade ao cinema brasileiro.
E) Os maiores representantes do cinema nacional no exterior são os filmes do Zé do Caixão.

08.  Assinale a alternativa em que o sufixo tem o mesmo valor semântico encontrado naquele da palavra 
“expressionismo” (linha 28). 
A) alcoolismo.
B) parasitismo. 
C) autoritarismo.
D) parnasianismo.
E) antropomorfismo.

09. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função sintática da expressão grifada.
A) “o cinema começou a se aventurar no reino do medo e do sobrenatural” (linha 10) – objeto indireto
B) “um psicopata encarcerado  por matar  familiares no Dia das Bruxas” (linhas 17-18) – agente da 

passiva
C) “É  com  a  experiência  de  grande  manipulador  de  emoções  que  ele  afirma (...)”  (linha  03)  – 

predicativo
D) “expressionismo  alemão,  cujos  diretores  eram  obcecados  por  monstros”  (linhas  28-29)  – 

complemento nominal.
E) “Quando sentamos nas primeiras filas do cinema para ver um filme de horror” (linha 04) – adjunto 

adverbial.
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10. A forma grifada em: “E isso explica por que, de todos os gêneros do cinema, o terror é o que mais tem 
festivais no mundo” (linhas 11-12) classifica-se como:
A) conjunção final.
B) conjunção conclusiva.
C) conjunção integrante.
D) conjunção explicativa.
E) pronome interrogativo.

11. Assinale a alternativa em que a concordância verbal é facultativa.
A) Qual dos mestres de horror mais deleita a plateia?
B) A maior parte das produções estava indo direto para DVD.
C) Entre as atrações, a grande maioria inédita, estão títulos como Halloween.
D) O escritor Sthephen King é um dos autores mais adaptados para o cinema. 
E) São duas explicações possíveis para a popularidade dos filmes de vampiro.

12. Assinale a alternativa em que a ordem do termo grifado é obrigatória por força do contexto oracional. 
A) “Dou às pessoas o que elas querem” (linha 07). 
B) “São duas explicações possíveis para a popularidade de filmes de vampiros” (linha 08).
C) “de todos os gêneros do cinema, o terror é o que mais tem festivais...” (linhas 11-12). 
D) “Com duração de uma semana, o SP Terror começa pequeno...” (linha 15).
E) “Outra produção aguardada vem do clima gelado da Suécia” (linha 19).

13.  Assinale  a  alternativa  em que  a  mudança  de  ordem do termo  grifado  acarreta  mudança  de  função 
sintática.  
A) “Dizia com seu humor britânico...” (linha 06). 
B) “Nesse dia será aberto o I Terror SP” (linha 13).
C) “sempre acreditei que existe público para ela.” (linha 25).
D) “Como os fãs, o horror também não é homogêneo.” (linha 28).
E) “Outro mestre do gênero, Alfred Hitchcock, ia mais longe.” (linha 06).

 14. Assinale a alternativa em que o dígrafo representa um fonema velar.
A) “possíveis” (linha 08). 
B) “pecha” (linha 36).
C) “leque” (linha 34).
D) “desafiando” (linha 04).
E) “acompanha” (linha 20).

TEXTO 2

O SEGREDO DA FASCINAÇÃO PELO HORROR
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Por que tanta gente gosta de assistir a filmes de terror? A pergunta sempre intrigou psicólogos, já 
que o que se espera do comportamento humano é a busca do prazer da segurança e a rejeição ao 
sofrimento e à dor. Segundo artigo publicado no Journal of Consumer Research, a explicação para essa 
contradição está no fato de as pessoas conseguirem experimentar ao mesmo tempo emoções positivas e 
negativas, e se divertir com isso.

Os psicólogos Eduardo Andrade, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e Joel B. Cohen, 
da  Universidade  da  Flórida,  desenvolveram  uma  nova  metodologia  para  identificar  sentimentos 
positivos e negativos simultâneos, algo que sempre se considerou impossível ocorrer. “Os momentos de 
prazer de um evento particular podem ser também os mais aterrorizantes”, diz Andrade. Segundo ele, 
quando os indivíduos estão num ambiente física e psicologicamente favorável, o medo se transforma 
em intenso prazer. 

O fenômeno explica, segundo os autores, a atração de algumas pessoas por esportes radicais. 
Os resultados contrariam a teoria segundo a qual as pessoas buscam esse tipo de divertimento para 
desfrutar do alívio que se segue aos instantes de medo e que, como lembram os psicólogos, nunca foi 
comprovada experimentalmente.
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Revista Mente e Cérebro . Disponível em: 
http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/o_segredo_da_fascinacao_pelo_horror_imprimir.html

15. Relacionando-se o texto 1 com o texto 2, é correto afirmar que a tese enunciada no primeiro parágrafo do 
texto 2:
A) confirma o ponto de vista de Hitchcock para o sucesso dos filmes de terror.
B) justifica a boa produção cinematográfica do gênero horror no Brasil.
C) explica a predominância de filmes sobre vampiros no gênero horror.
D) vai de encontro à má distribuição dos filmes de terror no cinema.
E) fundamenta o declínio de outros gêneros cinematográficos.

16. Assinale a alternativa que analisa corretamente a relação estabelecida entre medo e prazer no trecho “o 
medo se transforma em intenso prazer” (linha 11).
A) o medo é posterior ao prazer.
B) ambos são concomitantes.
C) o prazer se segue ao medo.
D) ambos são atemporais.
E) ambos são cíclicos.

17. Segundo os psicólogos Eduardo Andrade e Joel  Cohen (cf.  linhas 12-15),  as pessoas se atraem por 
esportes radicais:

A) pela mesma razão por que assistem a filmes de horror.
B) para usufruírem alívio após momentos de tensão.
C) para desafiarem o medo que a morte causa.
D) para enfrentarem suas angústias íntimas.
E) por rejeitarem o sofrimento e a dor.

18. Assinale a alternativa correta quanto à análise fonológica da palavra em destaque.
A) A palavra “explica” (linha 12) se constitui de dois fonemas constritivos.
B) Em “terror” (linha 01), o último fonema vocálico é posterior e aberto.
C) Em “metodologia” (linha 07), há um fonema nasal e um fonema lateral.
D) “medo” (linha 14) é formada de dois fonemas oclusivos bilabiais.
E) “intenso” (linha 11) apresenta duas vogais nasais posteriores.  

19. Assinale a alternativa que analisa corretamente a estrutura mórfica da palavra em destaque.
A) Em “intrigou” (linha 01), o prefixo é in-.
B) A última vogal de “particular” (linha 09) é vogal temática. 
C) Em “transforma” (linha 10), a raiz é transform-.
D) O tema de “desfrutar” (linha 14) é desfruta-. 
E) Em “experimentalmente” (linha 15), há um só sufixo.

20. Assinale a alternativa em que o complemento do nome tem a mesma preposição do complemento do verbo 
cognato, como o termo grifado em “a atração de algumas pessoas por esportes radicais” (linha 12).
A) A rejeição ao sofrimento.
B) A procura de novos prazeres.
C) A compreensão dos mistérios.
D) A crença na existência de Deus.
E) A descoberta de nova metodologia.
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. Sobre a lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991, assinada pelo então presidente Fernando Color de Melo, no 
seu art. 4, qual dos itens abaixo relacionados, configura-se como instrumento de desenvolvimento da 
política agrícola nacional?
A) O associativismo e cooperativismo.
B) O seguro agrícola.
C) A pesquisa agrícola e tecnológica.
D) A habitação rural.
E) Todas as respostas estão corretas.

22. Marque a alternativa que descreve corretamente as atividades da instância local do sistema unificado de 
atenção à sanidade agropecuária, prevista na legislação federal de defesa sanitária animal.
A) A vigilância de portos, aeroportos e postos de fronteira internacionais.
B) A manutenção do Código de Defesa Agropecuária.
C) A fixação de normas referentes a campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças.
D) A execução da educação e vigilância sanitária.
E) A aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos de uso veterinário e agronômico.

23. Conforme o decreto 26.369, de 06 de setembro de 2001, promulgada pelo Governador Tasso Jereissati, 
para  o  Estado do Ceará,  determinadas  doenças  que acometem os  animais  são passíveis  de  medidas 
zoosanitárias tais como vacinação, interdição de áreas, isolamento e/ou sacrifício, além de notificação 
compulsória. Assinale a opção que contém uma ou mais das doenças previstas neste decreto. 
A) Febre aftosa nos ruminantes e suínos.
B) Mixomatose nos coelhos.
C) Brucelose nos ruminantes, suínos e equídeos.
D) Todas  as  doenças  anteriores  são  passíveis  de  aplicação  das  medidas  zoosanitárias  e  notificação 

obrigatória.
E) Somente A e C são passíveis de aplicação das medidas zoosanitárias e notificação obrigatória.

24. Sobre a epidemiologia da raiva canina é importante sabermos que:
A) a  raiva  deve  sempre  ser  considerada  no  diagnóstico  de  qualquer  doença  neurológica  de  curta 

duração, inclusive paresias de origem indeterminada.
B) a literatura científica ainda não descreveu casos humanos associados a cães e gatos que entraram em 

contato com morcegos contaminados.
C) a posse responsável de animais é um método pouco eficiente no controle da doença.
D) a imunofluorescência indireta é o teste mais preciso para determinação da doença.
E) a raiva urbana só é proveniente de cães contaminados. 

25. É correto afirmar que é uma vantagem do estudo da coorte:
A) o baixo custo operacional.
B) a elevada eficiência para se avaliar doenças raras e com longo período de indução.
C) a relação entre doença e exposição é feita verificando-se um grande número de casos.
D) a perda de participantes da coorte ao longo do segmento não compromete a validade dos resultados 

para populações fechadas.
E) o  estudo  através  da  coorte  é  menos  sujeito  ao  viés  de  seleção  do  que  os  estudos  caso-controle, 

especialmente quando os grupos de expostos e não expostos são classificados internamente à coorte.
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26. A lei 8.966 de 14 de setembro de 2005, para o Município de Fortaleza refere-se à:
A) normatização sobre a exibição da fauna exótica para fins artísticos de exibição pública, culturais, 

científicas,  protecionais ou de qualquer  natureza,  por  estabelecimento de caráter  transitório  e  dá 
outras providências.

B) normatização sobre a prevenção e controle das zoonoses e endemias no Município de Fortaleza e dá 
outras providências.

C) regulamentação do acesso de cães às praias, praças e vias públicas do Município de Fortaleza.
D) normatização sobre a implantação do Sistema Único de Saúde no Município de Fortaleza.
E) implantação da lei orgânica do Município de Fortaleza.  

27. Entre  os  germes  não  patogênicos  que  podem  estar  presentes  no  líquido  seminal  coletado  para 
inseminação  artificial,  alguns  podem  vir  a  tornarem-se  patogênicos  pelo  número  excessivo  de 
microorganismos contaminantes ou ainda por deficiências nutricionais do rebanho. Assinale a alternativa 
que indica qual/quais microorganismo(s) pode(m) sofrer essa alteração.
A) Pseudomonas aeruginosas.
B) Proteus vulgaris.
C) Bacillus subtilis.
D) Todos os  microrganismos  anteriores podem assumir  a forma patogênica nas  condições  relatadas 

anteriormente.
E) Somente o Bacillus subtilis, pode assumir a forma patogênica nas condições relatadas anteriormente.

28. Sobre o processo de fecundação, marque a alternativa correta. 
A) Reações acrossômicas sempre ocorrem logo após a eliminação dos espermatozóides pelo epidídimo.
B) Não há perda apreciável de espermatozóides no trato genital feminino, dentro das primeiras horas 

pós-inseminação artificial.
C) Em ovelhas  é  incomum ocorrer  falha  na fecundação após ovulação múltipla,  particularmente  se 

forem tratadas por gonadotrofina.
D) A  administração  de  prostaglandina  PGF2  altera  o  transporte  dos  espermatozóides  em  virtude  da 

diminuição das contrações das tubas uterinas, diminuíndo a eficiência do processo de fecundação.
E) A placenta secreta hormônios (ex. gonadotrofina coriônica, estrógeno e progesterona), entretanto, é 

incapaz de secretar outros hormônios importantes para o crescimento do feto como, por exemplo, o 
hormônio do crescimento.

29. O cisto folicular pode provocar alterações no comportamento reprodutivo da fêmea. Marque a opção que 
contém corretamente estas alterações.
A) Virilismo, ninfomania e anestro.
B) Cio silencioso, anestro e virilismo. 
C) Ninfomania, anestro e cio silencioso.
D) Ninfomania, anestro e ciclo estral longo. 
E) Ciclo estral longo, ninfomania, virilismo e anestro.

30. No processo de congelamento de células animais, é de fundamental importância a manutenção da integridade 
física das membranas e consequentemente das organelas sem a qual poderá haver mortalidade de células 
germinativas e embriões. Para tanto, o material coletado é conservado em nitrogênio líquido. Adicionalmente 
são utilizados crioprotetores extracelulares (CE) e crioprotetores intracelulares (CI), os quais têm por função:

– Reduzir a formação de cristal de gelo.  
– Retirar a água do interior da célula.     
– Prevenir a formação de cristais.            
– Estabilizar a membrana celular.            
– Reduzir injúrias.                                         

Marque a opção que correlaciona corretamente a função dos crioprotetores extracelulares (CE) e dos 
crioprotetores intracelulares (CI). 
A) CI; CE; CE; CE; CE
B) CI; CE; CI; CE; CI
C) CI; CE; CE; CI; CI
D) CI; CI; CI; CE; CE
E) CE; CE; CE; CE; CE
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31. Assinale abaixo o sintoma que pode ajudar um Médico Veterinário a fazer um diagnóstico diferencial 
entre raiva e engasgamento, em um animal que chega a um centro de controle de zoonoses, apresentando 
latido rouco, dificuldade de engolir e aversão à água. Entre os sintomas descritos no enunciado:
A) o cão com engasgado, bebe água compulsivamente.
B) o cão com raiva apresenta um quadro de anemia severa.
C) o cão com raiva apresenta um grave quadro de icterícia.
D) o cão com raiva apresenta alteração comportamental.
E) o cão engasgado urina abundantemente sendo esta urina de cor castanho-avermelhada.

32.  Cinomose  e  toxoplasmose  são  doenças  infecto-contagiosas  que  apresentam  sintomatologias  muito 
parecidas  nos  cães.  Assinale  a  alternativa  em que  o  primeiro  sintoma  é  mais  patognomônico  da 
cinomose e o segundo sintoma é mais patognomônico na toxoplasmose.

A) Apatia x anorexia.
B) Pneumonia x corrimento ocular.
C) Corrimento ocular x mioclonias. 
D) Mioclonias x convulsões eventuais.
E) Convulsões eventuais x mioclonias.

33. Cães com dez ou mais anos de idade, podem, facilmente, apresentar fadiga por esforços médios do tipo 
correr ou subir em escadas. Assinale qual a disfunção que pode estar envolvida nessa situação.
A) Insuficiência valvular por tromboendocardite vegetativa.
B) Insuficiência miocárdica.
C) Insuficiência hepática crônica.
D) Somente as respostas A e B estão corretas.
E) Todas estão corretas.

34. O leite produzido pela fêmea da raça Guernsey apresenta gordura de coloração levemente amarelada o 
que faz com que produtos, como o queijo, adquiram uma coloração amarelo dourada, durante o processo 
de cura. Que fator é responsável por essa característica?
A) A forte tendência a desenvolvimento de patologias no úbere.
B) A anatomia do úbere que possui um menor número de ductos galactóforos.
C) A uma aptidão fisiológica que permite a passagem de caroteno para os ductos galactóforos.
D) A tendência genética que essa raça possui para depositar bilirrubina nos fluídos corporais.
E) A tendência genética que essa raça possui para depositar biliverdina nos tecidos.

35. Marque a opção onde são encontradas as características zootécnicas que melhor definem uma fêmea boa 
produtora de leite.
A) Apresentam forma anatômica do tipo cilíndrica.
B) Não apresentam praticamente nenhuma saliência óssea.
C) Possuem o pescoço curto e musculoso, bem unido à cabeça.
D) Apresentam peito desenvolvido com tórax amplo e costelas bem arqueadas.
E) As linhas imaginárias em sentido longitudinal ao corpo do animal superior e inferior se prolongadas até se 

tocarem. 

36.  “Não são visíveis a estrutura óssea da linha superior,  o gancho e a ponta do alfinete.  As linhas das 
costelas não são visíveis; os depósitos de gordura ao redor do osso da cauda e em cima das costelas 
estão aparentes; as coxas encurvam para fora; o peito e o flanco são pesados e a espinha da coluna meio 
arredondada”. Essa classificação foi feita em uma vaca leiteira e qualifica o animal para receber que escore?

A) Escore corporal 1.
B) Escore corporal 2.
C) Escore corporal 3.
D) Escore corporal 4.
E) Escore corporal 5.
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37. Em uma necropsia foi verificada uma fratura exposta na terceira costela esquerda do animal. Marque o 
item que indica o instrumento que foi usado para agredir o animal.
A) Instrumento cortocontundente.
B) Instrumento contundente.
C) Instrumento cortante.
D) Instrumento laminar.
E) Instrumento oblongo.

38. Projéteis disparados por arma de fogo produzem ferimento perfurocontuso. Esse tipo de lesão, provocada 
por armas de fogo, ocorre:
A) apenas nos tecidos ósseos.
B) apenas nos tecidos cartilagenosos.
C) apenas nos tecidos ósseos imaturos.
D) apenas nos tecido osteocaritilagenosos. 
E) em qualquer órgão ou tecido que ele venha a penetrar.

39.  Um laudo pericial sobre apreensão de um determinado animal continha a informação de que esse animal 
apresentava inúmeras escoriações. Sob o ponto de vista legal, o que caracteriza exatamente uma escoriação?
A) Área de tecido com perda, unicamente, da parede intermediária do tecido epitelial.
B) Segmento de tecidos onde ocorreu perda do endotélio.
C) Área da pele em que aparecem edemas superficiais.
D) Área da pele em que aparecem edemas profundos.
E) Área da pele desprovidas da camada superficial.

40. Em uma perícia, o profissional descreveu, entre outros achados de necropsia, o seguinte:
Animal X apresentava extensas áreas de equimoses.
Animal Y apresentava extensas áreas de hematomas.

Avaliando o quadro acima, assinale a opção correta.
A) Pode-se afirmar que o animal X sofreu mais traumatismos que o animal Y.
B) Pode-se afirmar que o animal Y sofreu mais traumatismos que o animal X.
C) Pode-se afirmar que ambos morreram por uma doença infecto-contagiosa.
D) Pode-se afirmar que os animais não sofreram contusões.
E) Todas as opções anteriores não condizem com quadro de equimoses e hematomas.

41. A demodicidose canina é uma dermatose primária causada pela excessiva proliferação do Demodex canis. 
O curso é benigno e a maioria dos casos resolve-se espontaneamente. A demodicose generalizada é a forma 
mais  grave  da doença e  se  apresenta  como uma  dermatite  crônica  cobrindo grandes  áreas  do corpo. 
Bactérias podem aproveitar-se dessas alterações promovendo uma piodermite secundária. Assinale a opção 
que indica qual a bactéria que, em aproximadamente 90% dos casos, é responsável por esse oportunismo.
A) Staphylococus intermedius.
B) Staphylococus epidermidis.
C) Staphylococcus saprophyticus.
D) Staphylococcus aureus coagulase positivo.
E) Staphylococcus aureus coagulase negativo. 

42. A choupa é um instrumento perfurocortante ainda utilizado em matadouros frigoríficos, embora totalmente 
inaceitável pelos métodos de abate humanitário. Assinale a alternativa que justifica essa proibição.
A) O abate com choupa, embora facilite a liberação de sangue do animal pós secção das veias carótida 

superior e jugular, possibilita um grande processo infeccioso.
B) Choupas  são  confeccionadas  em madeira  e  esse  material  é  proibido para  ser  usado em abate  e 

comercialização de animais.
C) Choupas  são  confeccionadas  em plástico  e  esse  material  é  proibido  para  ser  usado em abate  e 

comercialização de animais.
D) O abate com choupa prejudica a liberação do sangue do animal.
E) As choupas são de uso exclusivo para o método de abate judaico.
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43. Carnes do tipo PSE (pale, soft and exudative – traduzindo: pálida, macia e exudativa) e a DFF (dark, firm 
and dry – traduzindo: escura, firme e seca) são alterações que estão relacionadas à produção mais rápida 
ou menos rápida do ácido lático, nas primeiras 24 horas de abate. Sobre essas alterações, assinale a 
alternativa correta.
A) As ocorrências de PSE e DFD são exclusivas da espécie bovina.
B) As ocorrências de PSE e DFD são exclusivas da espécie suína.
C) Carnes PSE e DFD devem ter seu aproveitamento proibido devendo ser incineradas.
D) O texto da questão é inverídico, pois o ácido lático não é o responsável pela produção de carnes PSE e DFD.
E) Carnes  PSE e  DFD devem ser  preferencialmente  destinadas  à  produção  de  presunto  e  salame, 

respectivamente. 

44. Na água, com elevados teores de fenóis, a adição de cloro forma clorofenóis que são responsáveis por 
odores e sabores desagradáveis. Marque a resposta que indica como se pode proceder para evitar esse 
inconveniente, já que nas indústrias alimentícias não é possível se trabalhar com substâncias que possam 
incorporar odores estranhos aos alimentos. 
A) Adicionar  cloro  e  amônia,  simultaneamente,  pois  as  cloraminas  formadas  têm um menor  poder 

oxidante mantendo, deste modo, uma taxa adequada de cloro residual total sem necessitar se ligar 
aos fenóis.

B) Adicionar cloro e amônia até atingir o ápice de cloraminas conjugadas pois essa, além de impedir os 
odores e sabores estranhos, ainda é o componente mais eficiente na destruição de microorganismos.

C) Adicionar  cloro  e  potássio  simultaneamente,  pois  as  cloronases  formadas  têm um menor  poder 
oxidante, mantendo, deste modo, uma taxa adequada de cloro residual combinado.

D) Adicionar  cloro  e  potássio,  simultaneamente,  pois  as  cloronases  formadas  têm um maior  poder 
oxidante mantendo, deste modo, uma elevada taxa adequada de cloro residual combinado.

E) Nenhuma das respostas acima está correta.

45. Para a elaboração de um plano de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, quais pontos deverão 
ser previstos?
A) A análise  dos  perigos  e  determinação  dos  riscos  associados  com a  produção /  manipulação  do 

alimento/bebida, em toda a sua cadeia produtiva, desde a obtenção das matérias-primas, todo o seu 
processo até a mesa do consumidor. 

B) A identificação de pontos críticos de controle ao longo de toda a cadeia produtiva e distribuição do produto.
C) O estabelecimento de um plano de monitoramento de todo o sistema APPCC (check list dos pontos 

críticos de controle).
D) As alternativas A, B e C estão corretas.
E) Somente as alternativas A e B estão corretas.

46.  As  flutuações  de  temperatura  nas  câmaras  de  congelamento  promovem uma  grande  quantidade  de 
exudato por ocasião do descongelamento levando a carne a perder nutrientes e sabor. Que fator produz 
esse efeito inconveniente?
A) Cristalização de gelo.
B) Formação de nanocristais de gelo. 
C) Formação de microcristais de gelo.
D) Recristalização com formação de macrocristais de gelo.
E) Nenhuma das alternativas acima está correta.

47. São sintomatologias da hiponatremia em cães:
A) bradicardia, arritmia e morte súbita.
B) depressão, sede, fasciculações musculares,convulsões e coma.
C) fraqueza muscular, depressão mental,hipotermia e hipotensão. 
D) fraqueza muscular, decúbito, depressão, tremores musculares, arritmia cardíaca e coma.
E) fraqueza muscular, decúbito, depressão, tremores musculares, arritmia cardíaca e coma.
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48. Os locais ou pontos da Sala de Matança onde se realizam exames macroscópicos rotineiros das vísceras e 
carcaças são denominados Linhas de Inspeção Sanitária (LIS). Através desses exames pode-se detectar 
um grande número de alterações que podem levar desde a rejeições parciais  até rejeições totais dos 
órgãos e tecidos. Essas LIS são caracterizadas por letras do alfabeto e cada uma define exatamente as 
partes do animal a serem examinadas. Assinale a alternativa em que a identificação da linha é condizente 
com os exames a serem realizados.
A) LINHA A: Exame do conjunto cabeça-língua.
B) LINHA B: Exame dos pés (nos estabelecimentos exportadores).
C) LINHA D: Exame do trato gastrintestinal e mais do baço, pâncreas, vesícula urinária e útero.
D) LINHA E: Exames dos pulmões e coração.
E) LINHA F: Exame do fígado.

49. Os  detergentes  agem,  principalmente,  sobre  as  gorduras  tendo  pouco  efeito  sobre  proteínas  e 
polissacarídeos. Estes compostos, entretanto, ocorrem em grande quantidade nos produtos de origem 
animal. Qual, entre os detergentes abaixo, é o mais indicado para solubilizar proteínas e carboidratos, 
facilitando, assim, a limpeza dos estabelecimentos?
A) Detergente aniônico.
B) Hipoclorito de sódio.
C) Detergentes fenólicos.
D) Detergente enzimático.
E) Detergente poliaromático. 

50. Sobre leishmaniose visceral canina é correto afirmar:
A) no hospedeiro vertebrado ele penetra através da picada do mosquito infectado e alcança as vísceras (medula 

óssea, baço, fígado, sistema linfático, etc.) e se reproduz por fissão binária na forma promastigota.
B) no mosquito, que se infecta ingerindo líquido tissular e sangue de um animal, ou homem infectado, 

ele se reproduz sob a forma amastigota, permanecendo no trato digestivo do inseto.
C) um cão,  após  ser  contaminado  por  um mosquito  infectado,  apresenta  um período de  incubação 

bastante restrito, que vai de 2 a 6 meses.
D) no mosquito,  o  período entre  a  contaminação  e  a  eliminação  da forma infectante  (promastigota 

metacíclico), atinge de 4 a 21 dias.
E) todas as afirmações acima estão corretas.
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