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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

 

         “Ao dar as badaladas da meia-noite, Cinderela saiu 

correndo do palácio e perdeu seu celular. Saiu correndo e se 

foi.          

         Mas o príncipe havia se apaixonado por ela e resolveu ir 

de casa em casa para que cada mulher, tentasse, com três 

chances, desbloquear o celular.  

         A madrasta da Cinderela ficou sabendo da notícia, 

chamou suas duas filhas e quando viu Cinderela arrumar, 

trancou-a no quarto. 

         Quando o príncipe chegou, perguntou: 

         – Tem alguma moça aqui? 

         – Sim, estas aqui – respondeu a madrasta. 

         As duas filhas tentaram desbloquear o celular, mas não 

conseguiram.  

         – Bem, já vou indo --- ele disse já triste. 

         Só que, antes dele ir, Cinderela desceu as escadas falando: 

         – Espere! Ainda tem eu! 

         Ela conseguiu destrancar a porta e, na primeira tentativa, 

desbloqueou o telefone. 

         O príncipe, encantado com sua beleza, levou-a para o 

castelo real e lá se casaram e viveram felizes para sempre. 

(Mariana Brás, aluna da Escola Municipal Josino Alvim, que 

fica em Piumhi, em Minas Gerais) 

 

 TEXTO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO IV 

 

estética  

es·té·ti·ca 

sf 3 Harmonia das formas, das cores, dos costumes etc.  

4 Atividade profissional que visa à busca da beleza física 

através de tratamentos especiais para correção de problemas de 

pele, de cabelo, das formas do corpo etc.  

5 COLOQ Aparência ou beleza física. 

 

TEXTO IV 

 

“No Abaeté 

Areias e estrelas 

Não são mais belas 

Do que você 

Mulher das estrelas 

Mina de estrelas 

Diga o que você quer 

Você é linda...” (Caetano Veloso) 

 

01- Assinale a alternativa correta: 

 

A. As situações diversas de produção fazem os textos 

diferentes entre si, porém eles guardam semelhanças 

temáticas. 

B. Por terem finalidades específicas, os textos não têm 

nada em comum. 

C. A relação entre beleza, admiração, auto aceitação e 

amor é irrelevante na relação que os textos 

estabelecem entre si. 

D. No texto I, a finalidade é estimular uma visão 

distorcida do corpo feminino para que depois, a 

mulher procure ajuda médica. 

E. No texto II, a crítica feita é a de que o príncipe se 

apaixona, mas só decide casar-se após ter contato 

visual com Cinderela. 

02- Qual das alternativas abaixo contém uma relação incorreta 

entre tema e gênero dos textos estudados: 

 

A. I e II relatam experiências reais, vividas pelos autores. 

B. II e III retratam situações ficcionais. 

C. O texto IV aborda um conhecimento formal. 

D. O texto I pretende convencer o interlocutor a tomar 

determinada atitude. 

E. O texto V aborda o tema beleza sob o prisma da 

subjetividade. 

03- O texto II é caracteristicamente: 

 

A. Literário 

B. Jornalístico 

C. Histórico 

D. Filosófico 

E. Informativo  
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04- O texto III apresenta as seguintes características: 

 

A. Informativo e prolixo 

B. Expositivo e coloquial 

C. Irreverente e coloquial 

D. Prolixo e conciso 

E. Opinativo e expositivo 

05- Em qual das alternativas está o texto e a função da 

linguagem predominante nele: 

 

A. Texto I – função metalinguística 

B. Texto II – função poética 

C. Texto III – função referencial 

D. Texto IV – função fática 

E. Texto V – função conativa 

 

19 de julho de 1955 –  

[...] Quando as mulheres feras invade o meu barraco, os meus 

filhos lhes joga pedras. Elas diz: 

– Que crianças mal iducadas! 

Eu digo: 

– Os meus filhos estão defendendo-me. Vou escrever um livro 

referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo 

que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês com 

estas cenas desagradaveis me fornece os argumentos.  

21 de julho – 

...Estou residindo na favela. Mas se Deus me ajudar hei de 

mudar daqui. Espero que os políticos estingue as favelas. [...]. 

22 de julho 

Que suplicio catar papel atualmente! Tenho que levar a minha 

filha Vera Eunice. Eu ponho o saco 

na cabeça e levo-a nos braços. Tem hora que revolto-me. 

Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. 

13 de maio de 1958 – 

É um dia simpatico para mim. 

É o dia da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos 

escravos. 

A Vera começou pedir comida. E eu não tinha.  

Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela logo deu-me a 

banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. 

E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a 

escravatura atual– a fome! (Quarto de despejo – diário de uma 

favelada. São Paulo: Francisco Alves, 1960. ______._____. 

São Paulo: Ática, 2001) 

 

06- Pode -se inferir do texto que: 

 

A. É provável que os diários tenham sido ditados por 

alguém mais instruído, porém devido à precária 

educação, a autora comete vários deslizes no que se 

refere às normas gramaticais. 

B. O desprezo social e cultural pelos seus pares na favela, 

impede que a escrita literária se faça presente no texto. 

C. Ao criticar o poder público na figura dos políticos, a 

autora demonstra desconhecer os entraves sociais que 

fazem com que as pessoas se mantenham na favela, 

embora ela deseje sair de lá. 

 

 

D. Na reflexão sobre o dia da Libertação dos escravos, a 

autora não compreende que a opção dos libertos foi 

concentrar-se nas favelas, o mais distante possível das 

fazendas de café e que a fome foi a melhor opção para 

aqueles que tornaram-se livres das surras dos antigos 

senhores. 

E. A autora nutre um sentimento de repúdio ao ambiente 

da favela, pela precariedade da vida ali e um 

estranhamento constante diante da miséria do lugar. 

 

07- Ao revelar que escreverá um livro, a autora do diário: 

 

A. Impõe-se no ambiente hostil a quem tem maior 

formação cultural e usa sua escrita para colocar-se num 

patamar acima dos demais, fazendo com que todos 

voltem-se contra seus filhos. 

B. Apresenta-se como uma habitante solidária do lugar, 

que usa a escrita para relatar os pontos positivos da 

convivência íntima numa favela, desejando quebrar 

prejulgamentos. 

C. Provoca inveja nas mulheres que descobrem que ela as 

descrevia como ‘feras’, então elas resolvem invadir seu 

barraco e engendrar uma vingança. 

D. Coloca-se na posição de denunciante ao mesmo tempo 

em que se projeta como elemento diferenciador naquele 

ambiente. 

E. Demonstra desprezo pelas mulheres que invadem seu 

barraco e naquele momento resolve narrar o ocorrido. 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “Hei de citar tudo que aqui se passa”, o verbo haver 

está flexionado na primeira pessoa do singular, pois 

refere-se ao sujeito desinencial ‘eu’. 

B. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome”, ‘escravatura’ refere-se a ‘atual’. 

C. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome” ‘atual’ refere-se a ‘fome’. 

D. No trecho: “Espero que os políticos estingue as 

favelas”, ‘estingue’ deveria estar no masculino plural 

para concordar com ‘políticos’. 

E. Em “Os meus filhos estão defendendo-me”, a forma 

nominal do verbo ‘defender’ deveria ser pluralizada 

para ficar de acordo com a variante padrão da língua. 

 

09- No trecho: “Estou residindo na favela. Mas se Deus me 

ajudar hei de mudar daqui.” 

 

A conjunção foi empregada para indicar: 

 

A. Conformidade 

B. Concessão 

C. Adição  

D. Oposição  

E. Alternância  
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10- A palavra ‘suplício’ no texto, é sinônimo de: 

 

A. Relevante  

B. Prático  

C. Simplório  

D. Tormento  

E. Prejuízo  

 

11- No texto, a autora escreve por diversas vezes empregando o 

pronome oblíquo enclítico. Apesar de ser a regra geral da 

norma culta, ela o fez em frases nas quais o adequado à variante 

padrão seria a próclise, exceto em: 

 

A. “Os meus filhos estão defendendo-me.” 

B. “Mas se Deus me ajudar” 

C. “Tem hora que revolto-me” 

D. “Depois domino-me” 

E. “Ela logo deu-me a banha e arroz” 

 

12- Sobre os aspectos linguísticos do texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Como é um texto literário, esse diário deveria ter 

passado por uma etapa de revisão e correção da 

ortografia. 

B. Ao optar-se por preservar a escrita original da dona do 

diário, contribuiu-se para contextualizar e construir-se 

a identidade da narradora. 

C. Apesar de enquadrar-se na linguagem padrão, há 

termos que são costumeiramente empregados na 

linguagem literária. 

D. O adequado seria corrigir as falas em desacordo com a 

variante padrão para que elas não revelassem 

diferenças sociais pelo seu uso. 

E. Ao tentar transcrever as falas do seu grupo social, o 

autor se afasta da excelência literária obrigatória nesse 

tipo de texto. 

 

 

 
 

13- Para obter efeito de humor na tirinha, o autor empregou um 

importante recurso de expressão. Trata-se: 

 

A. Da ironia 

B. Da linguagem não verbal 

C. Da ambiguidade 

D. Da polissemia  

E. Da metáfora 

 

 

 

 

14- Leia o teto e depois assinale a alternativa que contém a 

sequência que completa corretamente as lacunas, de acordo 

com a variedade padrão: 

 

________ dois anos e meio que o Jornal Nacional mostrou uma 

reportagem sobre uma técnica que aumentou a segurança nos 

processos industriais no Japão. Depois de ver a reportagem, o 

mesmo procedimento começou a ser usado no Brasil, por uma 

empresa de transporte ferroviário. Nela, a movimentação de 

cada trem é monitorada  

________ distância. Mas, para garantir uma operação segura, a 

tecnologia ganhou uma aliada  

________ dois anos: os operadores repetem em voz alta as 

ordens dadas aos maquinistas enquanto apontam, com o mouse 

na tela do computador, o caminho a ser feito pelo trem. 

Coisa simples, mas “apontando e falando”, a empresa diz que 

reduziu em 70% os ___________- erros que poderiam levar a 

um _______. 

Cada regra é um reforço ________ cultura de segurança da 

empresa.  

O “apontar e falar” tem nome: “Yoshi”. 

(https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-

falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-

trabalho.ghtml) 

 

A. Fazem – a – a – incidente – acidentes – a  

B. Fazem – à – há – incidentes – acidentes – à  

C. Faz – à – há – incidentes – acidente – à  

D. Faz – a – há – incidente – acidentes – à  

E. Faz – à – a – incidentes – acidente – a  

 

15- Em uma das alternativas abaixo, um vocábulo teve sua 

grafia alterada propositalmente para ficar em desacordo com o 

vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aponte-a. 

 

A. “Os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido 

podem ver-se privados de direitos após o Brexit.” (O 

Globo) 

B. “Cada qual com seu estilo, Unidos da Tijuca e Beija-

Flor costumam se degladiar pelo título.” 

C. “O atacante Cleverson não treinou por conta de dores 

na cervical e torácica, e deve ficar novamente à 

disposição” 

D.  O valor do queijo muçarela recuou entre a última 

semana de fevereiro e a primeira de março, para a 

média de R$ 17,4848/kg, 0,24% menor. 

E. “Bruna Marquezine tem trazido mais atenção à situação 

de crianças carentes em Angola. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – O Limite Máximo Permitido (LMP) da Oxitetraciclinas na 

carne bovina é de: 

 

A. 0,1ppm 

B. 0,3ppm 

C. 0,01ppm 

D. 0,03ppm  

E. 0,025ppm 

 

17 – Caracterizam os Nematelmintos, EXCETO: 

 

A. Tamanho variado (1mm até > 1m) 

B. Fusiformes, alongados e segmentados 

C. Simetria bilateral 

D. Parasitas: dióicos  

E. Vida livre: hermafroditas ou partenogenéticos 

 

18 – Trata-se de um modelo simples que apresenta a doença 

como uma relação estreita entre o agente causador e o 

indivíduo susceptível. O agente pode ser de natureza biológica, 

genética, química, física, psíquica ou psicossocial. Nesse 

modelo, o vetor pode ser necessário para fechar o ciclo de 

transmissão entre o agente e o susceptível. Esse modelo é muito 

utilizado para descrever as doenças infectocontagiosas. 

 

Este é o conceito de qual modelo para representar os aspectos 

etiológicos do processo saúde-doença? 

 

A. Cadeia de eventos 

B. Rede de causas 

C. Modelos ecológicos 

D. Múltiplas causas-múltiplos efeitos 

E. Abordagem sistêmica da saúde 

 

19 – Dentre as vias de eliminação podemos citar vários tipos, 

sendo assim, tem-se como vias de eliminação as secreções 

oronasais e expectorações, EXCETO: 

 

A. Garrotilho 

B. Raiva 

C. Febre aftosa 

D. Gripe 

E. Anaplasmose 

 

20 – Uma vez sacrificado o animal, deve-se dar um destino 

adequado à carcaça. Para a destruição dos cadáveres, devem ser 

observadas as seguintes normas, das quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Os cadáveres não devem ser jogados em correntes de 

água nem perto delas. 

B. Não se deve utilizar a carcaça como alimento de 

outros animais. 

C. Não permitir que animais se aproximem de cadáveres 

de animais mortos em condições suspeitas. 

D. Deve-se evitar o acesso de insetos e roedores. 

E. Somente deve ser realizada necropsia na presença do 

fiscal da vigilância sanitária ou DISPOA e em 

condições de assepsia. 

 

21 – A observação dos fenômenos relativos à saúde ao longo do 

tempo permite que se verifiquem variações ou tendências que 

podem ocorrer em sua frequência. Tais variações podem ser 

dos seguintes tipos: estacional, cíclica e secular. Sobre a 

variação ou tendência cíclica é INCORRETO afirmar: 

 

A. É uma flutuação na ocorrência de doenças cuja 

periodicidade envolve espaços de tempo que 

ultrapassam o período de um ano.  

B. Está associada a alterações periódicas na densidade de 

hospedeiros susceptíveis, permitindo a transmissão do 

agente etiológico. 

C. Essa variação pode ser observada mais comumente 

quando o agente etiológico apresenta alta 

patogenicidade, mas confere imunidade relativamente 

duradoura.  

D. Ela está provavelmente associada com o tempo 

necessário para que a população atinja o valor-limite 

de hospedeiros suscetíveis. 

E. Um exemplo foi a brucelose humana nos EUA, antes 

da erradicação da brucelose bovina, que era mais 

comum no verão do que no inverno, porque estava 

associada com o pico de nascimento no gado de leite e 

o concomitante aumento no risco de contrair a 

infecção a partir de anexos fetais e descargas uterinas. 

 

22 – Abaixamento de pH, como decorrência da chuva ácida 

(chuva com elevada concentração de íons H+, pela presença de 

substâncias químicas como dióxido de enxofre, óxidos de 

nitrogênio, amônia e dióxido de carbono), que contribui para a 

degradação da vegetação e da vida aquática. 

 

O texto refere-se a: 

 

A. Assoreamento 

B. Eutrofização 

C. Acidificação 

D. Nitridificação 

E. Precipitação acidificada 

 

23 – A Triquinose na infecção humana pode ter origem em 

vários hospedeiros   spp, mas a carne de porco é a principal 

causa registada. O ciclo de vida do género Trichinella 

compreende essencialmente duas fases: enteral e parenteral. A 

fase enteral envolve, EXCETO: 

 

A. Ingestão da larva presente no tecido muscular 

infectado. 

B. Fixação nos tecidos e construção de uma “nurse cell”.  

C. Libertação da larva no estômago. 

D. Penetração no intestino delgado para transformação 

para fase adulta. 

E. Acasalamento no lúmen do intestino delgado do 

hospedeiro.  
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24 – Quanto ao coxão-duro, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Termos utilizados: coxão-de-fora, chandanca, posta-

vermelha, perniquim, lagarto-plano, lagarto-chato, 

lagarto-vermelho, chã-de-fora e lagarto-atravessado. 

B. É o corte constituído da massa muscular da face lateral 

do coxão, separado do lagarto. 

C. Limites: anterior: patinho e alcatra / posterior: lagarto / 

medial: coxão-mole / inferior: músculo-mole. 

D. Bases ósseas: ísquio, púbis, fêmur e tíbia (extremidade 

proximal) e componente muscular: glúteo bíceps 

E. Preparação do corte - O corte é obtido pela liberação, à 

faca, das massas musculares aderidas às faces lateral 

do fêmur e ventral do ilíaco, extremidades proximais 

da tíbia e da fíbula. Separa se ainda o corte de suas 

ligações com o músculo-mole, lagarto e coxão-mole. 

 

25 – Quanto a Sangria dos animais, é INCORRETO afirmar: 

 

A. A operação de sangria deve ser iniciada logo após a 

insensibilização do animal, de modo a provocar um 

rápido, profuso e mais completo possível escoamento 

do sangue, antes de que o animal recupere a 

sensibilidade. 

B. A operação de sangria é realizada pela seção dos 

grandes vasos do pescoço, no máximo 1 minuto após a 

insensibilização. 

C. Após a seção dos grandes vasos do pescoço, não serão 

permitidas, na calha de sangria, operações que 

envolvam mutilações, estimulação ou qualquer 

manipulação, até que o sangue escoe ao máximo 

possível. 

D. Na sangria automatizada (aves), torna-se necessária a 

supervisão de um operador, visando proceder 

manualmente o processo, em caso de falha do 

equipamento, impedindo que o animal alcance a 

escaldagem sem a devida morte pela sangria. 

E. A sangria deve ser completa e de preferência realizada 

com o animal suspenso pelos membros traseiros. 

 

26 – Entende-se por entreposto de carnes e derivados: 

 

A. O estabelecimento dotado de instalações completas e 

equipamentos adequados para o abate, manipulação, 

elaboração, preparo e conservação das espécies de 

açougue sob variadas formas, com aproveitamento 

completo, racional e perfeito, de subprodutos não 

comestíveis; possuirá instalações de frio industrial. 

B. O estabelecimento dotado de instalações para o abate e 

industrialização de: a) suínos; b) ovinos; c) caprinos; 

d) aves e coelhos; e) caça de pêlo, dispondo de frio 

industrial e, a juízo do D.I.P.O.A., de instalações para 

o aproveitamento de subprodutos não comestíveis. 

C. O estabelecimento que industrialize a carne de 

variadas espécies de açougue, com ou sem sala de 

matança anexa, e em qualquer dos casos seja dotado 

de instalações de frio industrial e aparelhagem 

adequada para o preparo de subprodutos não 

comestíveis. 

 

D. O estabelecimento destinado ao recebimento, guarda, 

conservação, acondicionamento e distribuição de 

carnes frescas ou frigorificadas das diversas espécies 

de açougue e outros produtos animais, dispondo ou 

não de dependências anexas para a industrialização, 

atendidas as exigências necessárias, a juízo do 

D.I.P.O.A. 

E. O estabelecimento destinado, principalmente, à 

estocagem de produtos de origem animal pelo 

emprego de frio industrial. 

 

27 – Da classificação dos estabelecimentos do leite e derivados, 

classificam-se como postos de leite e derivados: 

 

A. Fazendas leiteiras; estábulos leiteiros e granjas 

leiteiras. 

B. Postos de recebimento; postos de refrigeração e postos 

de coagulação. 

C. Postos de beneficiamento, postos de recebimento e 

postos de coagulação. 

D. Postos de manipulação, postos de beneficiamento e 

postos de refrigeração. 

E. Postos de distribuição, postos de recebimento e postos 

de beneficiamento. 

 

28 – O RIISPOA em seu artigo 116 afirma que É proibida a 

matança em comum de animais que no ato de inspeção "ante-

mortem", sejam suspeitos das seguintes zoonoses, EXCETO: 

 

A. Artrite infecciosa 

B. Broncopneumonia verminótica 

C. Coriza gangrenosa 

D. Pasteureloses 

E. Ruiva 

 

29 – Carbúnculo hemático - devem ser condenadas às carcaças 

portadoras de carbúnculo hemático, inclusive couro, chifres, 

cascos, pêlos, vísceras, conteúdo intestinal, sangue e gordura, 

impondo-se a imediata execução das seguintes medidas, 

EXCETO: 

 

A. Uma vez constatada a presença de carbúnculo, a 

matança é automaticamente interrompida e 

imediatamente se inicia a desinfecção. 

B. O pessoal que manipulou material carbunculoso, 

depois de acurada lavagem das mãos e braços, usará 

como desinfetante uma solução de hipoclorito de 

sódio, por contato no mínimo durante um minuto. 

C. Como medida de precaução, todas as pessoas que 

tiverem contato com material infeccioso serão 

mandadas ao serviço médico do estabelecimento ou ao 

serviço de saúde pública mais próximo. 

D. Todas as carcaças ou partes de carcaças, inclusive 

couros, cascos, chifres, vísceras e seu conteúdo, que 

entrarem em contato com animais ou material 

infeccioso, devem ser condenados. 

E. A água do tanque de escaldagem de suínos, por onde 

tenha passado animal carbunculoso, também receberá 

o desinfetante, e será imediatamente removida para o 

esgoto; o tanque será por fim convenientemente 

lavado e desinfetado. 
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30 – Das inspeções de Suínos, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Afecções da pele - Os suínos atingidos de urticária, 

"Demodex Folliculorum", eritema e esclerodermia 

podem ser aproveitados para consumo, depois de 

removidas e condenadas as partes afetadas e desde que 

a musculatura se apresente normal. 

B. Cisticercose - É permitido o aproveitamento de tecidos 

adiposos procedentes de carcaças com infestações 

intensas por "Cysticercus Cellulosae", para o fabrico 

de banha, rejeitando-se as demais partes do animal. 

C. Enfisema cutâneo - Deve ser condenada apenas as 

regiões atingidas, inclusive a musculatura adjacente. 

D. Triquinose - A inspeção fará retirar fragmentos dos 

seguintes músculos: pilar do diafragma, base da língua 

e laríngeos, para pesquisa microscópica da 

"Trinchinella spirallis". 

E. Porcos asfixiados ou escaldados vivos - Todos os 

porcos que morrerem asfixiados seja qual for a causa, 

bem como os que caírem vivos no tanque de 

escaldagem são condenados. 

 

31 – Devem ser condenadas todas as aves que no exame "ante" 

ou "post-mortem" apresentem sintomas ou forem suspeitas de, 

EXCETO: 

 

A. Pseudotuberculose 

B. Neuro-linfomatose 

C. Diarreia branca 

D. Paratifose 

E. Leucoses 

 

32 – A sobrevivência das bactérias, no solo, varia bastante; 

assim, o bacilo tifoídico resiste em cadáveres enterrados: 

 

A. 7 dias 

B. 22 dias 

C. 15 a 30 dias 

D. 70 dias 

E. 120 dias 

 

33 – São fatores que influem diretamente na proliferação dos 

agentes patógenos, EXCETO: 

 

A. Alimentos deixados à temperatura ambiente. 

B. Alimentos esfriados em panelas grandes. 

C. Inadequada conservação a quente. 

D. Descongelamento inadequado. 

E. Ingredientes crus contaminados. 

 

34 – Uma das determinações físicas e químicas para 

caracterização do pescado fresco é a reação negativa de gás 

sulfídrico e de indol, com exceção dos crustáceos nos quais o 

limite máximo de indol será de: 

 

A. 1 gramas por cem gramas 

B. 2 gramas por cem gramas 

C. 3 gramas por cem gramas 

D. 4 gramas por cem gramas 

E. 5 gramas por cem gramas 

 

35 – Análise utilizada para avaliar a eficiência da pasteurização 

do leite: 

 

A. Fosfatase alcalina 

B. Polifenoloxidases 

C. Lactoperoxidase 

D. Renina 

E. Invertase 

 

36 – O tempo máximo de exposição de alimento pronto para 

consumo em temperaturas acima de 60ºC é de: 

 

A. 1 hora 

B. 2 horas 

C. 4 horas 

D. 6 horas 

E. 8 horas 

 

37 – No Programa de controle e Profilaxia da Raiva, são 

objetivos da vigilância, EXCETO: 

 

A. Investigar todos os casos suspeitos de raiva humana e 

animal, assim como determinar sua fonte de infecção, 

com busca ativa de pessoas sob exposição de risco ao 

vírus rábico. 

B. Monitorar a raiva animal, com intuito de evitar 

ocorrência de casos humanos. 

C. Realizar e avaliar os bloqueios de foco. 

D. Realizar e avaliar as campanhas de vacinação 

antirrábica de animais domésticos. 

E. Realizar ações educativas de forma continuada.  

 

38 – Entende-se por leite UAT ou UHT (ultra-alta temperatura) 

o leite homogeneizado submetido, durante_____, a uma 

temperatura entre______, mediante processo térmico de fluxo 

continuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 

______ e envasado sob condições assépticas em embalagens 

estéreis e hermeticamente fechadas. 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

 

A. 3 a 5 segundos  /   150ºC e 180ºC  /  25ºC. 

B. 3 a 5 segundos  /   130ºC e 150ºC  /  32ºC. 

C. 1 a 3 segundos  /   120ºC e 130ºC  /  25ºC. 

D. 1 a 3 segundos  /   150ºC e 180ºC  /  35ºC. 

E. 2 a 4 segundos  /   130ºC e 150ºC  /  32ºC. 

 

39 – Segundo o Código de Ética de Medicina Veterinária, as 

infrações graves culminarão com a aplicação da pena de: 

 

A. Censura confidencial. 

B. Censura pública. 

C. Suspensão do exercício profissional por até 60 dias. 

D. Suspensão do exercício profissional por até 90 dias. 

E. Cassação do exercício profissional. 
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40 – Quando houver suspeita de carbúnculo hemático no 

animal, além das medidas já estabelecidas, à Inspeção Federal 

cabe proceder como se segue: 

 

I. Observar por 48 horas; se no fim desse período não 

ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício de todo o 

lote, no final da matança. 

II. Ocorrendo novos casos determinar o isolamento de 

todo o lote e aplicar soro anti-carbunculoso, 

permanecendo os animais em observação pelo tempo 

que a inspeção federal julgar conveniente, sendo que 

no mínimo deve decorrer 30 dias, depois da última 

morte ou da aplicação do soro para sacrifício de 

qualquer animal do lote. 

III. Determinar a limpeza e desinfecção das dependências 

e locais onde estiverem em qualquer momento esses 

animais, compreendendo a remoção, a queima de toda 

a palha, esterco e demais detritos e imediata aplicação, 

em larga escala, de uma solução de soda a 5% (cinco 

por cento) ou de outro desinfetante especificamente 

aprovado pelo D.I.P.O.A. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e III apenas. 

B. II e III apenas. 

C. I e II apenas. 

D. III apenas. 

E. I, II, III. 

 

 

 

 

 

 

 

 


