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       Esta Prova tem duração de  horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 4 (quatro) 2 
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      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
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conferência.
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TEXTO 01
Educar na cultura digital

Inclusão digital é colocar computadores nas escolas? É ensinar as pessoas a apertar botões para pagar contas, mandar mensagens, 
fazer compras sem sair de casa? Com certeza, o significado dessa expressão para a educação é outro, porque quem assume a função social 
de formar pessoas para levar a sociedade adiante tem de pensar mais alto em termos de profundidade e amplitude. Inclusão digital é uma 
ideia que requer que revisemos o sentido de educar e de ser educador em nossa época, enquanto o tempo está propício para mudanças.

A vida digital é uma realidade incontestável e irreversível. O cotidiano de um número cada vez maior de pessoas está contido em 
cada vez mais lugares e hoje se move num emaranhado frenético de informações binárias. Das transações bancárias às compras do mês, das 
notícias ao monitoramento dos filhos, dos nossos padrões genéticos aos voos das aeronaves, tudo está traduzido em informação e circula 
pelas conexões infinitas de uma sociedade organicamente conectada pelas vias de uma comunicação veloz e em expansão. [...]

MONTEIRO, Eduardo. In: Revista Pátio. Nº 52. Nov 2009/ Jan 2010, p. 36 

01ª QUESTÃO
O gênero textual acima foi produzido, tomando como princípio norteador:

I - Proposições questionadoras a respeito da inclusão digital.
II - A educação na cultura digital como oportunidade de se rever conceitos e posturas, posicionando-se como sujeitos mutantes.
III - A emergência da cultura digital sem exigir do profissional novas competências pedagógicas e políticas de formação.

Analise as proposições e escolha a alternativa adequada. Está (ão) CORRETA (s), apenas:

a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III.
d) I.
e) III.

02ª QUESTÃO
Do enunciado “A vida digital é uma realidade incontestável e irreversível”, coloque V para proposição verdadeira e F para falsa. 

(    ) A vida acontece em um novo tempo em que predomina a técnica e a realidade se torna cada vez menos material e mais virtual.
(    ) Podemos dizer que mudou, apenas, a substância da informação (antes escrita em letras com tinta no papel). 
(    ) Estamos diante de uma forte transformação cultural que mudou saberes, poderes, técnicas e éticas.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) VFF 
b) VVF 
c) FVF
d) FFV
e) VFV

03ª QUESTÃO
O texto pode ser considerado um (a):

a) Artigo acadêmico, pois reflete sobre determinado tema com finalidade específica.
b) Notícia, por narrar fatos do cotidiano.
c) Depoimento, por narrar acontecimentos de vida do autor.
d) Matéria Jornalística, pois informa sobre fatos da atualidade. 
e) Crônica, tendo em vista que registra o circunstancial do cotidiano.

04ª QUESTÃO
A respeito do enunciado “ , o significado dessa expressão para a educação é outro,  quem assume a função social de Com certeza porque
formar pessoas para levar a sociedade adiante tem de pensar mais alto em termos de profundidade e amplitude”, analise as proposições e 
marque a alternativa adequada em relação aos termos em destaque.

I - A expressão “Com certeza” marca uma relação de conjunção argumentativa, reforçando a ideia para que se efetive a cadeia de sentidos.
II - O termo “porque” introduz uma justificativa ao que foi dito anteriormente.
III - O termo “porque” funciona como elo de coesão por retomada lexical.

Está(ão) CORRETA(s), apenas

a) I e II 
b) I e III 
c) II
d) III
e) I
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05ª QUESTÃO
Em “Das transações bancárias às compras do mês, das notícias ao monitoramento dos filhos, dos nossos padrões genéticos aos voos das 
aeronaves”, pode-se afirmar que há uma

a) paradoxo, em razão de os termos agruparem significados contrários numa mesma unidade de sentido.
b) antítese, tendo em vista que apresenta termos na construção textual que estabelecem uma oposição entre si. 
c) prosopopeia, pois o expediente de construção textual personifica seres não humanos.
d) anáfora, porque os termos se apresentam em mecanismo de repetição no mesmo enunciado. 
e) gradação, pois apresenta uma série de ideias, que se relacionam numa sequência progressiva. 

TEXTO 02
Eu sei, mas não devia

Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia.
A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, 

logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as 
cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal 
no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. 
A cochilar no ônibus porque já está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos. E, que haja número para os mortos. E, 
aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, 
dos números, da longa duração [...]

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar sempre a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para 
esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto 
acostumar, se perde de si mesma.

COLASANTI, Marina. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 9-10Eu sei, mas não devia. 

06ª QUESTÃO
Analise as proposições e marque a alternativa adequada, em relação ao texto.

I - Em razão das ideias recorrentes, o texto não oportuniza que o leitor questione comportamentos tidos como “normais”.  
II - O título do texto já aparece definido por uma relação de oposição estabelecida.
III - O uso sintaticamente reiterado de coordenadas no segundo parágrafo leva a crer que tudo passa a ser considerado natural.

Está (ão) CORRETA (s), apenas

a) I e II 
b) II 
c) I e III
d) III
e) II e III

07ª QUESTÃO
A autora do texto usa reiteradamente a expressão “A gente se acostuma”. Analise as proposições e marque a alternativa correta em relação 
ao termo “A gente”.

I - Tem como traço categorial a capacidade de fazer referência pessoal.
II - É um sintagma nominal empregado como pronome pessoal. 
III - Correspondendo à primeira pessoa do plural (nós) deve fazer-se concordância plural.

Está (ão) CORRETA (s) apenas

a) III 
b) I e III 
c) II e III
d) II
e) I e II

08ª QUESTÃO
Em “  se acostuma”, a construção em negrito pode ser substituída, sem alterar o sentido do enunciado, porà medida que

a) tanto que. 
b) depois que. 
c) mesmo que.
d) à proporção que.
e) para que.
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09ª QUESTÃO
Marque a alternativa em cuja construção linguística NÃO há caso de próclise:

a) A gente se acostuma para não se ralar na aspereza.
b) [...] para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito.
c) [...] para poupar a vida. Que aos poucos se gasta.
d) [...] e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma.
e) E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.

10ª QUESTÃO
Nos enunciados: “A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A 
sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque já está cansado”. Temos um caso de

a) retomada de termos. 
b) ambiguidade. 
c) paralelismo fonético.
d) paralelismo gramatical.
e) defeito de argumentação.

TEXTO 03

As flô de Puxinanã
Três muié ou três irmã,

Três cachorra da mulesta,
Eu vi num dia de festa,

No lugar Puxinanã. 
A mais veia, a mais ribusta
Era mermo uma tentação! 

Mimosa flô do sertão
Qui o povo chamava Ogusta [...]

Autor: Zé da Luz

11ª QUESTÃO
Sobre o fragmento do texto “As flô de Puxinanã”, coloque V para proposição verdadeira e F para as falsa.

(    ) Algumas palavras fazem parte de uma diversidade linguística e pluralidade cultural de determinado domínio social.
(    ) Este modelo de registro linguístico mostra a inferioridade e nível baixo de escolaridade de um grupo social.
(    ) O texto apresenta características próprias de um poema popular.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) VFF 
b) VVF 
c) FVV
d) VFV
e) FFV

TEXTO 04
Ser ou parecer: eis a questão

A acumulação de riquezas e a ostentação estão deturpando os valores das coisas e das pessoas. Em um mundo no qual o dinheiro é 
mais valorizado que os sentimentos, a aparência também acaba sendo mais importante que a essência. Consequentemente, a vida, que antes 
era palco de luta entre o ser e o ter, agora se tornou um campo de batalha entre o ser e o parecer.

Antigamente, quem não conseguia ser procurava ter bens materiais para conquistar a admiração dos outros. Assim, algumas 
pessoas que não conseguiam ser cultas compravam carros caros para mostrar que eram importantes. Algumas pessoas que não eram 
educadas davam gordas gorjetas aos garçons para ser bem tratadas, apesar de suas grosserias.

Alguns homens que não conseguiam atrair mulheres que desejavam conquistar davam presentes caros para impressionar.
Entretanto, como a cada dia está mais difícil ter, muitas pessoas passaram a buscar maneiras de parecer ser.

SHINYASHIKI, Roberto. In São Paulo: Ed. Gente, 2005, p. 19: Heróis de Verdade. 
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12ª QUESTÃO
Em relação ao texto 04, analise as proposições e marque a alternativa CORRETA.

I - O texto nos remete a uma reflexão sobre o comportamento humano.
II - As pessoas se sentem frustradas e investem mais nas aparências.
III - É preciso investir no Ter, pois impressionar os outros é um modelo de plenitude.

Está (ão) CORRETA (s), apenas

a) II e III 
b) I e III 
c) I e II
d) I
e) III

13ª QUESTÃO
Sobre o enunciado “A acumulação de riquezas e a ostentação estão deturpando os valores das coisas e das pessoas” (TEXTO 04 , coloque )
V para verdadeiro e F para Falso.

(    ) Há uma inadequação em relação à concordância verbal.
(    ) Há a presença de um sujeito composto.
(    ) Há uma relação de dependência verbal, ocasionando uma de regência verbal.
 
a) FVF
b) FVV
c) VFV
d) VFF
e) FFV

14ª QUESTÃO
Pode-se afirmar que o termo “ ” do último parágrafo do TEXTO 04Entretanto

a) introduz um argumento decisivo para a progressão textual.
b) estabelece, ao mesmo tempo, uma relação de contradição e concessão.
c) marca uma oposição entre ideias expostas no texto.
d) anuncia uma retificação ao que foi dito anteriormente.
e) explicita e confirma o que se disse antes.

15ª QUESTÃO
No enunciado “Antigamente, quem não conseguia ser procurava ter bens materiais para conquistar a admiração dos outros” (TEXTO 04 .)

Em relação ao enunciado acima, analise as proposições e marque a alternativa CORRETA.

I - O marco temporal inscrito no texto está no passado e produz um efeito de objetividade.
II - A relação de temporalidade apresenta os fatos de forma contínua e progressiva.
III - O marco temporal é narrado em tempo concomitantemente à fala do narrador e apresenta um efeito de subjetividade.

Está (ão) CORRETA (s), apenas

a) I e III
b) I e II
c) I
d) II
e) III

16ª QUESTÃO
A sequência de consoante , nessa ordem, é o que sobrou de uma palavra, após serem retiradas suas três vogais. Um sinônimo da RPD
palavra original está expresso em uma das alternativas abaixo. Assinale-a:

a) Raivoso.
b) Bravo.   
c) Triste. 
d) Veloz.       
e) Preguiçoso.

RACIOCÍNIO LÓGICO
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17ª QUESTÃO

Analise o argumento a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

Toda cobra é um animal.

Alguns animais são venenosos.

Logo, algumas cobras são venenosas.

a) Tanto as premissas quanto a conclusão são proposições verdadeiras (no mundo real), mas a conclusão não decorre 

logicamente das premissas. Trata-se, portanto, de um argumento inválido.

b) Tanto as premissas quanto a conclusão são proposições verdadeiras (no mundo real), e a conclusão não decorre 

logicamente das premissas. Trata-se, portanto, de um argumento válido.

c) Uma das premissas não é necessariamente verdadeira (no mundo real). O mesmo ocorre com a conclusão. Portanto, o 

argumento é inválido.

d) O argumento só seria válido se fosse falso (no mundo real) que algumas cobras são venenosas.

e) Faltam informações para que se possa afirmar que o argumento é válido ou inválido.

18ª QUESTÃO

Considere a proposição . Nessa proposição, o conetivo lógico éJosé é jogador, mas não faz gol

a) Conjunção.

b) Disjunção inclusiva. 

c) Disjunção exclusiva.

d) Condicional.

e) Bicondicional.

19ª QUESTÃO

Se eu imprimir uma velocidade maior no carro, então sentirei medo. Assim, não vou imprimir uma velocidade maior no carro 

e, então, não sentirei medo. Essa construção demonstra:

a) uma estrutura condicional de conclusão verdadeira. 

b) uma falácia, pois a condição negada não pode sustentar a conclusão.

c) um paradoxo entre sentir medo ou não sentir medo.

d) um dilema entre não imprimir uma velocidade maior no carro e sentir medo.

e) uma distorção metonímica.

20ª QUESTÃO

Assinale a opção que contém a sequência CORRETA dos quatro tipos de veículos de acordo com as afirmativas abaixo:

I- O ônibus está depois de caminhão.

II- O automóvel está antes da motocicleta.

III- O veículo que está imediatamente após o automóvel é maior do que o que está antes desse.

IV- A motocicleta é o menor de todos os veículos.

a) Caminhão, automóvel, motocicleta e ônibus.

b) Caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta.

c) Caminhão, automóvel, ônibus e motocicleta.

d) Automóvel, caminhão, ônibus e motocicleta.

e) Automóvel, caminhão, motocicleta e ônibus.
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21ª QUESTÃO
Sejam  e  duas proposições. A negação de p ˅  q equivale ap q

a) ~ p  ˄     q
b) ~ p  ˅  ~ q
c) ~ p  ˄  ~ q
d) ~ p  ˅     q
e)  p   ˄   ~ q

22ª QUESTÃO
Considere a seguinte tabela-verdade:

Qual das alternativas corresponde ao resultado da operação lógica?

a) F F V V.   
b) V F V F. 
c) V V F F.    
d) F V F F.   
e) F F F F.

23ª QUESTÃO
Qual a negação da proposição   ?Algum professor da escola tem mais de 15 anos de trabalhoX

a) Nenhum professor da escola  tem mais de 15 anos de trabalho.X
b) Nem todo professor da escola  tem mais de 15 anos de trabalho.X
c) Algum professor da escola  tem menos de 15 anos de trabalho.X
d) Não existe professor da escola  com 15 anos de trabalho.X
e) Nem todo professor da escola  tem menos de 15 anos de trabalho.X

24ª QUESTÃO
Todo  é , e todo  não é , portanto,B A C A

a) todo A é B.
b) algum A é C.
c) nenhum B é A.
d) nenhum A é B.
e) nenhum B é C.

25ª QUESTÃO
A figura de linguagem  consisteOnomatopeia

a) em um termo técnico que serve apenas para enfatizar uma declaração.
b) na apresentação de ideias opostas.
c) na utilização de um termo ou palavra que substitui outro pela ideia de semelhança entre seus significados.
d) no argumento que não se sustenta ou não é capaz de validar aquilo a que se refere.
e) em expressar um evento substituindo-o por uma palavra ou expressão que denote seu som.
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26ª QUESTÃO
Instrução Normativa Nº 55, de 1º- de dezembro De 2011, visa proibir a importação, a produção, a comercialização e o uso de substâncias 
naturais ou artificial, com atividade anabolizante hormonal, para fins de crescimento e ganho de peso em bovinos de abate. Conforme a 
referida portaria ministerial, julgue as sentenças abaixo:

I- O lote de animais suspeitos deverá ser retido e apreendido até a conclusão da análise laboratorial, não ficando as despesas a expensas 

do proprietário.

II- Comprovada a presença de anabolizantes hormonais, as carcaças e vísceras serão obrigatoriamente incineradas.

III- As carcaças dos animais abatidos poderão ser destinadas ao consumo animal.

Está (ão) 

a) I e II.

b) I, II e III.

c) I e III. 

d) II e III.

e) I.

27ª QUESTÃO
O termo “arboviroses” refere-se às doenças causadas pelos denominados arbovírus. São classificados como “arbovírus” todos os vírus que 
são transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos, como aranhas e carrapatos.

Que doença abaixo tem como agente etiológico um arbovírus? 

a) Raiva.

b) Arterite infecciosa equina.

c) Febre amarela.

d) Aftosa.

e) Artrite encefalite caprina.

28ª QUESTÃO
A raiva é considerada uma das zoonoses de maior importância em Saúde Pública, não só por sua evolução drástica e letal, como também por 
seu elevado custo social e econômico. 

De acordo com o Manual Técnico de Controle da Raiva dos Herbívoros, analise as proposições que segue:

I- Cabe ao proprietário notificar imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial a suspeita de casos de raiva em herbívoros, bem como a 

presença de animais apresentando mordeduras por morcegos hematófagos, ou ainda informar a existência de abrigos desses 

morcegos. A não notificação coloca em risco a saúde dos rebanhos da região, podendo expor o próprio homem à enfermidade.

II- Considerando-se a grande extensão territorial do nosso país, o difícil acesso a muitas propriedades e, em alguns estados, a ausência de 

um veterinário oficial ou autônomo no município, algumas vezes as amostras são encaminhadas ao laboratório de diagnóstico para 

raiva pelo proprietário ou outros profissionais. E nessa situação é encaminhada ao laboratório a cabeça do animal suspeito ou animais 

silvestres de pequeno porte.

III- Animais primovacinados deverão ser revacinados 30 dias após a primeira vacinação. É importante ressaltar que os animais nascidos 

após a vacinação do rebanho deverão ser vacinados quando atingirem a idade de 3 meses recomendada.

Conclui-se que está (ão) CORRETA(S)

a) apenas III.

b) apenas II e III.

c) apenas I e II.

d) apenas I e III.

e) I, II e III. 
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29ª QUESTÃO
A encefalopatia espongiforme bovina - EEB - (em inglês, BSE, sigla para   ), conhecida como “doença da bovine spongiform encefalopathy
vaca louca” é uma condição degenerativa crônica e transmissível do sistema nervoso central (SNC) de bovinos. Caracterizada 
clinicamente por nervosismo, reação exagerada a estímulos externos e dificuldade de locomoção, principalmente nos membros pélvicos. 

Em relação à encefalopatia espongiforme bovina, analise as afirmativas abaixo

I- Não há lesões macroscópicas diretamente relacionadas à doença, mas as lesões microscópicas da EEB são altamente específicas. São 

lesões degenerativas, simétricas e bilaterais e localizam-se em certas regiões da substância cinzenta do tronco encefálico.

II- Vacúolos no citoplasma dos neurônios do núcleo vermelho do mesencéfalo são um achado incidental comum em cérebros de bovinos 

e encontrados em 64% de encéfalos de bovinos normais.

III- A doença pode ser confirmada pelo exame microscópico do tecido encefálico ou pela detecção da forma anormal do príon (PrPsc). 

Isso pode ser feito por microscopia eletrônica ou por métodos imunológicos. Atualmente, no Brasil, o diagnóstico é realizado pelo 

exame histológico de cortes selecionados do tronco encefálico e por imunoistoquímica.

Está(ão) CORRETA(S)

a) I, II e III. 

b) apenas II e III.

c) apenas I e II.

d) apenas I e III.

e) apenas II.

30ª QUESTÃO
A anemia infecciosa equina (AIE) é uma doença infecciosa, provocada por vírus, que acomete os equinos, é transmitida por meio do 
sangue de um animal infectado, através da picada de insetos hematófagos ou por agulhas, arreios, leite, placenta, sêmen e pelo soro imune. 
Em relação ao texto, como se denomina qualquer objeto inanimado ou substância capaz de absorver, reter e transportar organismos 
contagiantes ou infecciosos, de um indivíduo a outro?

a) Fômite. 

b) Vetor.

c) Remédio.

d) Reservatório.

e) Agente etiológico.

31ª QUESTÃO
Em 21 de junho de 2011 foi publicada a Portaria N° 524, que instituí a Comissão Técnica Permanente de Bem-estar Animal (CTBEA) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para ações específicas sobre bem-estar animal nas diferentes cadeias pecuárias. O 
objetivo da Comissão é fomentar o bem-estar animal no Brasil, buscando estabelecer normas e legislações de acordo com as demandas.

Visando ao bem-estar animal, julgue as assertivas abaixo:

I- Os animais devem ser forçados a andar além da sua capacidade natural, procurando-se evitar quedas e escorregões.

II- No momento da espera no frigorífico, deve-se supri-los com suas necessidades básicas como fornecimento de água, espaço e 

condições favoráveis de conforto térmico.

III- O uso de bastões elétricos só deve ser permitido em casos extremos e quando o animal tiver clareza do caminho a seguir.

Conclui-se que está(ão) INCORRETA(S)

a) apenas I e III.

b) apenas I. 

c) I, II e III.

d) apenas I e II.

e) apenas III.
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32ª QUESTÃO
No Brasil, a Leishmaniose Visceral inicialmente tinha um caráter eminentemente rural e, mais recentemente, vem se expandindo para as 
áreas urbanas de médio e grande porte. Na área urbana, o cão é a principal fonte de infecção. 

Sobre a Leishmaniose Visceral, é CORRETO afirmar que?

I- Define-se como área para investigação aquela que, a partir do primeiro caso canino (suspeito ou confirmado), estiver circunscrita em 
um raio de no mínimo 1000 cães a serem examinados.

II- Os procedimentos de eutanásia são de exclusiva responsabilidade do médico veterinário, que, dependendo da necessidade, pode 
delegar sua prática a terceiros, que os realizará sob sua supervisão.

III- O poder público não deverá desencadear e implementar as ações de limpeza urbana em terrenos, praças públicas, jardins, logradouros, 
entre outros, destinando a matéria orgânica recolhida de maneira adequada.

a) III.
b) I, II e III.
c) II.
d) I e II.
e) II e III.

33ª QUESTÃO
De acordo como Código de Ética do Médico Veterinário, elaborado pelo Conselho Federal De Medicina Veterinária – CFMV. É vedado ao 
médico veterinário no exercício de sua função?

Marque a alternativa em que as afirmativas estão CORRETAS:

I- Deixar de comunicar aos seus auxiliares as condições de trabalho que possam colocar em risco sua saúde ou sua integridade física, 
bem como deixar de esclarecer os procedimentos adequados para evitar tais riscos.

II- Não permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, clínica, unidade sanitária, ambulatório, escola, curso, empresa ou 
estabelecimento congênere sem nele exercer função profissional.

III- Permitir que se pratiquem atos de crueldade para com os animais nas atividades de produção, pesquisa, esportivas, culturais, 
artísticas, ou de qualquer outra natureza.

Sobre as afirmações acima, é CORRETO dizer que:

a) I e II.

b) I, II e III.

c) III.

d) I e III.

e) II e III.

34ª QUESTÃO
Nas últimas décadas, a alimentação tem sido motivo de preocupação em diversos países, e adequar a produção de alimentos em quantidade, 
qualidade e regularidade à demanda crescente da população tem sido um grande desafio. Com a globalização, e as mudanças no estilo de 
vida e hábitos alimentares, ficaram mais evidentes os problemas relativos à qualidade dos alimentos. 

Em relação ao processamento e beneficiamento do leite, é CORRETO afirmar?

I- Leite Longa Vida, Ultrapasteurizado ou UHT é o leite líquido que foi submetido ao tratamento térmico, com aquecimento à 
temperatura de 72 a 75°C, por 15 a 20 segundos, em equipamento de placas com termorregistrador e termorregulador automático, 
seguido de refrigeração imediata à temperatura igual ou menor que 4°C, seguido do envasamento.

II- O Leite integral contém, no mínimo, 3% de gordura.
III- Contagem Bacteriana Total (CBT) indica a contaminação do leite por bactérias. Quanto maior a contagem, maior rigor higiênico 

existiu nas etapas de obtenção do leite.

Está CORRETO o que se afirma

a) d) I, II e III. apenas I e II.
b) e) apenas I e III. apenas II.
c) apenas III.
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35ª QUESTÃO
A febre aftosa é uma enfermidade infecciosa altamente contagiosa causada por um vírus do gênero Aphtovirus pertencente à família 
Picornaviridae. Embora a febre aftosa ocorra principalmente em bovinos, bubalinos, suínos, ovinos e caprinos, a doença é capaz de afetar 
qualquer animal artiodáctilo, doméstico ou selvagem, que pode servir como reservatório do vírus. 

Quais estados apresentam as seguintes classificações de risco para a febre aftosa, respectivamente? 

I- Zona Livre sem vacinação.
II- Zona livre com vacinação.
III- Zona de risco médio.

a) d) Paraíba, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Manaus, Paraíba e Amapá.
b) e) Santa Cantarina, Paraíba e Amapá.  Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
c) Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

36ª QUESTÃO
A raiva é uma zoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico contido na saliva do animal infectado, principalmente através 
da mordedura. O Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH) tem como objetivo reduzir a prevalência da doença 
na população de herbívoros domésticos, com a(s) seguinte(s) estratégia(s) de atuação:

I- Controle da população de transmissores (usualmente os morcegos hematófagos ).Artibeus lituratus

II- Vacinação dos herbívoros domésticos em situações específicas.

III- Educação em saúde e outros procedimentos de defesa sanitária animal.

Está(ão) INCORRETA(S)

a) d) apenas I e II. apenas I. 

b) e) apenas I e III. apenas II. 

c) I, II e III.

37ª QUESTÃO
A Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011, classifica a "Granja Leiteira" como um estabelecimento destinado à produção, 
pasteurização e envase de leite Pasteurizado tipo A para o consumo humano, podendo, ainda, elaborar derivados lácteos a partir de leite de 
sua própria produção.

Conforme a referida Instrução Normativa, marque a alternativa que corresponde à(s) afirmativa(s) CORRETA(S):

I- Permite a denominação de venda como leite pasteurizado tipo A integral, semidesnatado e desnatado.
II- A ordenha, obrigatoriamente, deve ser feita em dependência apropriada, destinada exclusivamente a esta finalidade, e localizada 

afastada da dependência de abrigo e arraçoamento, bem como de outras construções para alojamento de animais.
III- Possuir, obrigatoriamente, equipamento para a ordenha mecânica em circuito fechado, não sendo permitida a ordenha manual ou 

ordenha mecânica em sistema semifechado, tipo "balde-ao-pé" ou similar.

a) d) apenas I e III. I, II e III.
b) e) apenas I e II. apenas III.
c) apenas II e III.

38ª QUESTÃO
Conforme o Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, que dispõe sobre o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal, que disciplina a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, como se denominam os 
procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vistas a estabelecer a forma 
rotineira pela qual o estabelecimento evita a contaminação direta ou cruzada do produto e preserva sua qualidade e integridade, por meio da 
higiene, antes, durante e depois das operações?

a) Procedimento Padrão de Higiene Operacional – PPHO.
b) Processos Padrão de Higiene Organizacional – PPHO. 
c) Padrão de identidade.
d) Boas Práticas de Fabricação – BPF.
e) Rastreabilidade.
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39ª QUESTÃO
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, de abrangência mundial, que afeta seres humanos e outras diversas espécies animais. No 
Brasil causa prejuízos econômicos, por redução da produtividade do rebanho e perdas de carcaças no frigorífico. Apesar da carência de 
informações sobre a relevância da tuberculose bovina para os seres humanos, o aumento do número de pacientes imunossuprimidos no 
país, principalmente pelo vírus da imunodeficiência humana, causa preocupação em relação a doenças causadas por espécies atípicas. Em 
relação ao texto, qual a principal espécie infectante para os bovinos?

a) Mycobacterium tuberculosis.

b) Mycobacterium bovis.

c) Tuberculosis bovis.

d) Bovis bovis tuberculosis.

e) Mycobacterium patogenics.

40ª QUESTÃO
Para efeito da Instrução Normativa MAPA - 05, de 14/02/2017, considera-se estabelecimento agroindustrial de pequeno porte de produtos 
de origem animal aquele que, cumulativamente apresente as seguintes condições:

I- A pavimentação das áreas destinadas à circulação de veículos transportadores deve ser realizada com material que evite formação de 

poeira e empoçamentos. Nessas áreas a pavimentação pode ser realizada com britas.

II- Produtos diferentes podem ser armazenados em uma mesma área mesmo que haja interferência de qualquer natureza que possa 

prejudicar a identidade e a inocuidade dos produtos

III- A barreira sanitária deve possuir cobertura, lavador de botas, pias com torneiras com fechamento sem contato manual, sabão líquido 

inodoro e neutro, toalhas descartáveis de papel não reciclado ou dispositivo automático de secagem de mãos, cestas coletoras de papel 

com tampa acionadas sem contato manual e substância sanitizante.

IV- É permitida a instalação de ventiladores nas áreas de processamento.

Estão CORRETAS apenas

a) II, III e IV.

b) I, III e IV.

c) II e III.

d) I e II.

e) I e III.






