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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

(15 questões)
1. Assinale a alternativa correta, considerando o
texto 1.
a. (

Clarice Lispector, investigadora de intimidades
Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do
que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas.
Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem
– e a exposição do fluxo psicológico dos personagens.
Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio
existir a partir de uma iluminação repentina produzida
por um fato aparentemente menor. Esse momento
crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e
as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano
constituem os temas recorrentes da ficcionista.
Escrever é, assim, um processo de conhecimento
da realidade psicológica dos seres, essencialmente
emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam
segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos
constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de
muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes
Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida
Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

b.

c.

d.

e.

) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e
a investiga profundamente […]”, o pronome
sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso
uma prosa rica em características poéticas […]”,
o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3a pessoa do singular.
( ) No último período do primeiro parágrafo, em
“as dúvidas que essa descoberta revela”, há um
caso de concordância verbal opcional: a forma
verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
( X ) No início do segundo parágrafo, em “Escrever
é, assim, um processo de conhecimento da
realidade […]”, o termo sublinhado estabelece
uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele
se desvendam segredos íntimos, desejos
reprimidos, pensamentos constrangedores,
atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois
segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/
clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml.
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de
autores brasileiros que expressam, através da
literatura, detalhes de sua vida íntima.
b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a
leitores que almejam conhecer a realidade
psicológica de Clarice Lispector.
c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado
pelo uso de sonoridades, analogias e figuras
de linguagem, sobre a natureza nebulosa e
sombria de alguns personagens de Clarice
Lispector.
d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda
detalhes da biografia de Clarice Lispector,
bem como a influência que sua vida íntima
produziu sobre seus escritos literários.
e. ( X ) O texto discorre sobre o estilo ficcional e
intimista de Clarice Lispector, tomado como
referência para caracterizar outros escritores.

Texto 2
Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava
uma saída, desesperadamente procurava escapar, e
dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se
encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim
até a parede onde eu me incrustava no desenho da
mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu
último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que
não fazia sombra.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco,
2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.
(
(

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o
texto 1.
1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo
ser substituído pelo uso de parênteses.
2. No segundo período do texto, “e a exposição
do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como
oração subordinada adjetiva restritiva.
4. No primeiro parágrafo, “profundamente”,
“repentina” e “aparentemente” funcionam
como adjuntos adverbiais de modo.
5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem
os temas recorrentes da ficcionista”, o termo
sublinhado funciona como objeto indireto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como
“mergulho na alma humana”.
) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que
aparece em primeira pessoa.
) Os dois textos compartilham alguns aspectos:
discutem e exemplificam as características
da prosa poética e investigativa de Clarice
Lispector.
) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no
texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que
são considerados traços do estilo de Clarice,
conforme mencionado no texto 1.
) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma
exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto”
e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
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5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo,
considerando a norma culta da língua portuguesa.
1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado
está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me
atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado
encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação
de subordinação condicional representada
pela expressão “tão… que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos,
meu último reduto”, a vírgula é usada para
isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma
regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”,
respectivamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de
combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram
grande importância notícias provenientes dos Estados
Unidos, a respeito da revolução na área energética
que está ocorrendo naquele país.
Assinale a alternativa que indica a causa dessa
revolução.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O emprego da energia das marés.
O uso crescente da energia nuclear.
O crescente emprego do gás de xisto.
A descoberta da energia nuclear “limpa”.
A diminuição do consumo de energia nas
grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a
mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito
para presidir uma das Comissões parlamentares, foi
alvo de graves acusações.
Assinale a alternativa que indica a Comissão para a
qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe
foram feitas.
a. (
b. (

) Comissão de Justiça. Racismo.
) Comissão de Constituição e Justiça.
Homofobia.
c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e compra de votos.
d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e racismo.
e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de
decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o
país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.
Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo
e a razão desses protestos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pedreiro que desapareceu depois de um
tiroteio com um bando rival que controla os
pontos de venda de drogas da Comunidade
do Alemão.
( ) Policial que desapareceu em Copacabana,
depois de uma operação policial na
Comunidade da Rocinha.
( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado
por ativistas do movimento dos sem-terra na
comunidade em que vivia.
( ) Líder dos protestos contra a construção da
usina de Belmonte. Desapareceu depois de
uma abordagem policial.
( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois
de uma abordagem policial na Comunidade
da Rocinha.
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9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa
iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o
responsável pelos problemas que afligiam o mundo e,
em especial, a população daquele país.

10. Analise as afirmativas abaixo:
1. O Brasil, um país de proporções continentais,
tem a maior diversidade biológica do planeta.
2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão
sobre a utilização dos recursos naturais.
4. O desenvolvimento sustentável é o grande
desafio para a sociedade e o governo
brasileiros.

O mundo surpreendeu-se com:
a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com
os Estados Unidos, logo após assumir o poder,
em agosto.
b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que
assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada Norte americana em
Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami,
que assumiu o poder em 2013, reatou as
relações diplomáticas com os Estados Unidos
e reabriu a Embaixada norte-americana em
Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã,
fechada desde 1979, quando foi invadida pelo
exército do ex-governante Rheza Pahlevi.
e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder
religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro
ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram
emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e
econômicas com os Estados Unidos e Israel.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Noções de Informática

5 questões

11. O campo Cco, quando marcado para exibição,
presente na janela de redação de Novo E-mail, do MS
Outlook 2013 em português, tem a função principal de:
a. (

b.

c.

d.

e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários
contidos em um mesmo endereço de e-mail
de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail
exibido será o e-mail do grupo e não de cada
destinatário membro do grupo.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens
enviadas.
( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais
destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail
enviado.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o administrador dos e-mails, para fins de
gerenciamento dos e-mails e verificação do
sucesso do envio.
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12. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de ‘123456’ é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SOMA(A2;A1)
AGRUPAR(A1;A2)
AGRUPAR(A2;A1)
CONCATENAR(A1;A2)
CONCATENAR(A2;A1)

15. A solicitação para que as respostas a uma dada
mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam
direcionadas para um endereço de e-mail específico
pode ser definida em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Novo E-mail  Inserir  E-mail de resposta
Novo E-mail  Opções  Atrasar Entrega
Novo E-mail  Mensagem  Responder para
Enviar/Receber  Direcionar respostas para
Exibição  Painel de pessoas  Direcionar respostas para

13. São ferramentas ou operações que podem ser
realizadas em um documento do MS Word 2013 em
português a partir da guia Design:
1. Marca d’água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. A guia Correspondências do MS Word 2013 em
português tem dentre suas atribuições:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Inserção e citação de referências bibliográficas.
Inserção de legendas e notas de rodapé.
Criação e envio de mala direta.
Criação e alteração de uma estrutura de
tópicos.
e. ( ) Definição das configurações de página.
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Conhecimentos Específicos
16. O Ministério da Saúde considera a leptospirose
uma doença endêmica, que se torna epidêmica nos
períodos chuvosos.
Assinale a alternativa que melhor descreve um cenário propício para a ocorrência de uma epidemia de
leptospirose.
a. ( ) Áreas de dunas, povoadas por pessoas de
baixa renda e sem saneamento básico.
b. ( X ) Aglomeração populacional de baixa renda,
somada a condições inadequadas de saneamento e presença de ratos.
c. ( ) Centros urbanos de cidades planejadas, povoadas por população de alto poder econômico
e presença de praças públicas repletas de
pombos e gatos.
d. ( ) Residências rurais isoladas em regiões de topo
de colina, onde a principal atividade econômica é a agricultura.
e. ( ) Área próxima a depósito irregular de lixo
orgânico, com presença de ratos alagada com
frequência e despovoada.

17. Em relação à Tuberculose Bovina, uma importante
zoonose causada pela bactéria Mycobacterium bovis,
é correto afirmar que o principal meio de introdução
da doença numa propriedade de produção leiteira é
através da:
a. ( ) Utilização inadequada de vacinas vivas.
b. ( ) Incursão de animais silvestres na propriedade.
c. ( ) Prova da tuberculina, quando aplicada em
período de gestação.
d. ( X ) Introdução de animal doente com tuberculose no rebanho.
e. ( ) Má higienização do ambiente e das pessoas envolvidas no manejo dos animais da
propriedade.
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(25 questões)

18. Assinale a alternativa correta sobre a Doença de
Chagas, também conhecida como Tripanossomíase
americana. Doença infecciosa causada pelo protozoário
Trypanosoma cruzi e também considerada uma zoonose.
a. (
b. (

) A via de transmissão mais comum é a oral.
) Animais sinantrópicos não participam como
reservatórios nos ciclos de transmissão.
c. ( X ) Necessita de dois hospedeiros, sendo um
invertebrado e outro vertebrado.
d. ( ) O teste diagnóstico considerado padrão
ouro é o parasitológico, ideal para detectar a
doença na fase crônica.
e. ( ) As larvas dos barbeiros podem migrar através dos tecidos e causar hepatomegalia no
hospedeiro.

19. Cotidianamente o Médico Veterinário é desafiado a resolver situações diversas, relacionadas, entre
outras atividades, à de identificar e solucionar questões sobre doenças infecciosas e parasitárias de animais domésticos.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Encefalomielite Equina é uma zoonose e as
manifestações clínicas são neurológicas, causadas por agente etiológico bacteriano.
( X ) O Carbúnculo Hemático, provocado pelo
Bacillus anthracis, pode apresentar-se sob 3
formas: Superaguda ou Aguda ou Subaguda.
( ) Na Hidatidose, o cão é um hospedeiro acidental e os ovinos são hospedeiros intermediários.
É uma zoonose.
( ) A Esquistossomose é causada por trematódeos
que na fase larval se desenvolvem nos caramujos. Uma das estratégias de controle é a distribuição de vermífugos para caramujos e aves.
( ) Tétano é uma doença telúrica, aguda, causada
por ação direta do Clostridium tetani na bainha mielínica dos nervos periféricos, caracterizada por sinais de paralisia espástica (espamódica convulsiva).
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20. Ao lidar com situações que requeiram tomada
rápida de decisões no campo da epidemiologia, devemos entender o significado dos termos técnicos utilizados nesta área do conhecimento.
Considere o quadro abaixo, que relaciona teste diagnóstico e doença pesquisada:

Ausente

Total

Positivo

a
verdadeiro
positivo

b
falso
positivo

a+b

Negativo

c
falso
negativo

d
verdadeiro
negativo

c+d

Total

a+c

b+d

a+b+c+d

Teste

Presente

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta.
(X)
( )
( )
( )
( )

Sensibilidade = a/(a+c)
Especificidade = d/(b+c)
Sensibilidade = d/(b+d)
Especificidade = a/(a+c)
Valor Preditivo Positivo = d/(b+d)

21. Analise o texto abaixo:
Na epidemiologia, sensibilidade pode ser definida
como sendo a probabilidade de um teste diagnóstico
resultar            quando a amostra provém de um indivíduo       a doença
pesquisada.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

negativo / com
negativo / sem
nulo / com
positivo / sem
positivo / com

“Número de casos clínicos ou de portadores, existentes
em um determinado momento, em uma comunidade,
dando uma ideia estática da ocorrência do fenômeno.
Pode ser expressa em números absolutos ou em
coeficientes”.
No estudo da epidemiologia este conceito serve para
descrever a:

Doença

a.
b.
c.
d.
e.

22. Analise o conceito abaixo:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Incidência.
Ocorrência.
Prevalência.
Letalidade.
Virulência.

23. A Leishmaniose Visceral Canina tem como seu
principal transmissor (vetor) um inseto (flebotomíneo),
da espécie Lutzomyia longipalpis, também conhecido
como “mosquito palha”. Através da picada do inseto
infectado ocorre a transmissão ao cão.
O agente etiológico da Leishmaniose Visceral Canina é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Toxocara canis.
Toxoplasma gondii.
Leishmania donovanni.
Leishmania brasiliensis.
Leishmania chagasi.

24. Raiva é uma doença infecciosa, de origem viral. É
uma zoonose de grande importância e de Notificação
Obrigatória.
Sobre a raiva, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.

e.

) O período de incubação no cão é curto, nunca
passando de 10 dias.
( ) Nos bovinos a raiva normalmente não manifesta sinais e leva o animal a uma morte súbita.
( ) A vacinação antirrábica é obrigatória somente
aos cães.
( X ) Médicos veterinários e biólogos estão entre
as profissões indicadas a realizar a profilaxia
pré-exposicional.
( ) Os morcegos são os únicos animais do ciclo
biológico que não desenvolvem a doença.
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25. O Programa Nacional de Controle e Erradicação
da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) aborda a
Brucelose, visando informar e orientar sobre o controle e erradicação dessa doença infecciosa, de origem
bacteriana.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

Sobre a brucelose, é correto afirmar:

a. (

a. ( ) Lesões articulares são as principais manifestações da doença nos touros.
b. ( X ) Nos bovinos e bubalinos a espécie de maior
importância é a Brucella abortus, justamente
por ser a responsável pela maioria das infecções.
c. ( ) Graças às defesas naturais da fêmea bovina, o
sêmen proveniente de touro com brucelose,
quando utilizado na inseminação artificial,
não é tão preocupante quando comparado à
monta natural pelo mesmo touro.
d. ( ) 2-Mercaptoetanol (2-ME) e Fixação de
Complemento (FC) são testes considerados de
triagem para o diagnóstico da brucelose em
bovinos.
e. ( ) O controle da brucelose bovina baseia-se
principalmente na vacinação de todo rebanho,
no sacrifício imediato de todos animais que
abortam, que resultam em suspeitos ou que
resultam em positivos nos testes diagnósticos.

b.

26. O Médico Veterinário, quando incumbido da responsabilidade de atuar na Vigilância Epidemiológica
de um município, deve ter controle sobre a situação
parasitológica dos animais da região.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
) Capillaria bovis parasita rim e bexiga de bovinos e bubalinos.
( ) Trichostrongylus axei é um parasita de estômago de ovinos.
( ) Dictyocaulus viviparus é um parasita de bovinos, que acomete rins e eventualmente as
articulações.
( ) Haemoncose em ruminantes raramente cronifica e quando isto ocorre a mortalidade pode
chegar a 100%.
( X ) Ancylostoma caninum é um parasita do intestino delgado. O hospedeiro definitivo é o cão.
É uma zoonose.

a. (
b.
c.

d.

e.

Página 10

27. Teníase e cisticercose são fenômenos patológicos diferentes, geralmente provocadas pelo mesmo
agente etiológico.

c.

d.

e.

) Quando o homem ingere ovos ou proglotes
de Taenia solium, desenvolve-se a teníase.
( ) Taenia saginata tem como hospedeiro intermediário o ovino.
( X ) Taenia solium, é um cestódeo também conhecido como solitária quando parasita o intestino delgado do homem. Tem como hospedeiro intermediário o suíno.
( ) A doença cisticercose ocorre quando se
ingere carne de suíno ou bovino pouco cozida
e com presença de cisticercos.
( ) Estas doenças são tratadas com hidróxido de alumínio e sulfato de magnésio,
respectivamente.

28. Produtos de origem animal só podem ser comercializados se autorizados pelo governo municipal,
estadual ou federal.
Quanto a isto, é correto afirmar:
a. ( X ) A sigla SIF significa Serviço de Inspeção
Federal e os produtos que recebem esta
marca poderão ser comercializados em todo
território nacional e exportados.
b. ( ) O SIM, Serviço de Inspeção Municipal, autoriza
o comércio de produtos dentro do município,
ou entre municípios que também tenham o
SIM.
c. ( ) SISBI-POA, Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal, foi criado para
padronizar e harmonizar os procedimentos
de inspeção nos municípios que ainda não
possuem Serviço de Inspeção de Produtos de
Origem Animal.
d. ( ) Estados e Municípios agora podem unificar
seus Serviços de Inspeção e a identificação
oficial é SIM+. Este serviço está disponível
apenas para produtos apícolas.
e. ( ) No SIM, durante o abate e a inspeção de animais em estabelecimentos de pequeno porte,
agentes sanitários com formação em curso
técnico de inspeção sanitária podem substituir a presença do Médico Veterinário.
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29. A classificação, o funcionamento e a higiene dos
estabelecimentos vinculados aos produtos de origem
animal são regulamentados pelo Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal (RIISPOA).
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( ) A Sala de Matança dos estabelecimentos de
carnes e derivados deverá ter o pé-direito de
6 metros.
b. ( ) É proibida a matança de qualquer animal que
não tenha permanecido pelo menos 24h em
descanso e em jejum hídrico e alimentar.
c. ( ) Quando o Município ou o Estado possuir
regulamento próprio acerca de inspeção
industrial e sanitária em estabelecimentos
de produtos de origem animal, este deverá
atender às características regionais e somente
neste caso poderá diferir e até colidir com as
normativas do RIISPOA.
d. ( ) Matadouro é o estabelecimento dotado de
instalações completas e equipamentos adequados para o abate, a manipulação, a elaboração, o preparo e a conservação das espécies
de açougue sob variadas formas, com aproveitamento completo, racional e perfeito, de
subprodutos não comestíveis; possuirá instalações de frio industrial.
e. ( X ) Quando o Município ou o Estado não possuir
regulamento próprio acerca de inspeção industrial e sanitária em estabelecimentos de produtos de origem animal, deverá seguir o RIISPOA.

30. Para um bom desempenho na resolução das condições clínicas do dia a dia do Médico Veterinário, é
fundamental o domínio sobre os eventos fisiológicos
dos animais domésticos.

31. A compreensão dos meios de conservação dos
alimentos é essencial ao profissional que orientará e
fiscalizará estabelecimentos de produtos de origem
animal.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( X ) Pasteurização é uma forma de conservação
pelo calor.
b. ( ) Na conservação pelo frio objetiva-se a morte
de microrganismos e a inativação de enzimas.
c. ( ) O único inconveniente do processo de conservação pela desidratação é a não redução da
atividade de água ao final do processo.
d. ( ) Defumação é um processo de conservação
em que se aquece o produto até a formação controlada de fumaça, ocasionada pela
queima incompleta do próprio produto.
e. ( ) Processo de irradiação como conservante de
alimentos ainda tem uso muito limitado e não
tem ação sobre bactérias.

32. A temperatura é um dos meios mais utilizados na
conservação de alimentos de origem animal.
A respeito do tema, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

Em relação ao tempo aproximado de gestação, assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Coelha (30 dias) e Rata (60 dias)
Ovelha (115 dias) e Rata (22 dias)
Porca (115 dias) e Égua (335 a 340 dias)
Égua (135 a 150 dias) e Ovelha (145 a 150 dias)
Vaca Bos taurus (280 a 285 dias) e Vaca Bos
indicus (300 a 315 dias)

e.

) Ovos podem ser conservados pelo frio, desde
que a temperatura não seja inferior a –20°C.
( ) Abaixo de 5°C nenhum microrganismo sobrevive, porém ainda existe atividade enzimática
até que se atinja 0°C. Portanto, o ideal é congelar os alimentos.
( ) Peixes devem ser conservados, quando congelados, a –8°C. Caso passem à condição de
refrigerados, só poderão ser congelados novamente se a –15°C.
( X ) Entre 5 e 60°C é a zona de temperatura
onde a maioria das bactérias se reproduzem.
Portanto, a conservação pela temperatura
deve estar fora desta zona, acima de 600°C ou
abaixo de 5°C.
( ) Psicrófilas é o nome da categoria de bactérias que têm seu crescimento ótimo em altas
temperaturas. Por existirem estas bactérias os
alimentos ainda serão deteriorados e, portanto,
não se deve conservar os alimentos no calor.

Página 11

Prefeitura Municipal de Criciúma

33. Diferentes espécies de animais requerem conhecimento tecnológico específico para que se obtenha a qualidade no alimento que será oferecido ao
consumidor.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. (

a. ( X ) Uma queda rápida do pH muscular logo após
o abate pode gerar uma carne pálida, mole e
exudativa. Comum em suínos.
b. ( ) Quando, logo após o abate, o pH se mantém
alto, próximo a 6,0, a carne pode tornar-se
viscosa e com tons amarelados entre as fibras.
Comum em Caprinos.
c. ( ) Peixes expostos ao consumidor devem manter algumas características: olhos levemente
opacos, muco nas brânquias, escamas soltas,
superfície seca e odor amoniacal.
d. ( ) Histamina é produzida por algumas bactérias,
presentes em algumas espécies de peixes.
Esta formação só ocorre em temperaturas
altas, quando ainda estão no mar.
e. ( ) Entende-se por peixe fresco aquele que foi
pescado e imediatamente colocado à venda;
portanto, sem a necessidade de refrigeração.

b.

34. Em relação à produção e qualidade do leite produzido para consumo, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Leites tipo A e B são, obrigatoriamente, produzidos e embalados na própria granja.
b. ( ) A principal diferença entre os tipos de leite
A, B e C é a quantidade de resíduos de
antibióticos.
c. ( ) O chamado leite longa vida é processado por
tecnologia de ultra alta temperatura que elimina todos os microrganismos e nutrientes.
d. ( X ) A expedição do Leite Pasteurizado tipo A deve
ser conduzida sob temperatura máxima de
4°C, e alcançar os pontos de venda com temperatura não superior a 7°C.
e. ( ) Leite tipo C, em relação aos tipos A e B, é
o que possui maior carga microbiológica.
Portanto, deve ser fervido antes do consumo
sempre que houver microcoágulos.
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35. No RIISPOA, ovos podem ser classificados como
em natureza ou em conserva.

c.

d.

e.

) Consideram-se conserva de ovos, o desidratado, o cozido e a pasta de ovo.
( ) Câmara de ar fixa e com mais de 10 mm de
altura é uma boa característica de qualidade.
( ) Ovos com presença de fungos externamente
passam à condição de próprios para consumo
se forem pasteurizados.
( ) Ovos de codorna recebem o mesmo tipo de
classificação que os de galinha: Extra, Especial,
1a qualidade, 2a qualidade, 3a qualidade e
Fabrico.
( X ) Entende-se por “conserva de ovos” o produto
resultante do tratamento de ovos sem casca
ou de partes de ovos que tenham sido congelados, salgados ou desidratados.

36. A intoxicação alimentar é um problema de saúde
pública difícil de combater. Requer atenção e domínio
sobre conhecimento específico da área.
Em relação a essa condição patológica, assinale a
alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) As saladas de verduras e legumes não oferecem risco de intoxicação alimentar.
( X ) Entre os principais agentes etiológicos estão
a Salmonella spp. o Staphilococus aureus e o
Clostridum perfringens.
( ) Apesar das diferenças entre os possíveis
agente etiológicos, a sintomatologia nas pessoas é a mesma sempre.
( ) Normalmente os alimentos contaminados,
quando foram ingeridos por pessoas, apresentavam cheiro ruim e alterações de cor, facilitando a compreensão do episódio.
( ) Os programas de Boas Práticas de Fabricação
recomendam o controle de qualidade da água
somente quando a origem for de fonte alternativa, dispensando este controle quando o
estabelecimento receber água, já tratada, da
empresa de abastecimento do município.
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37. Diversas situações requerem a presença e o
conhecimento específico do Médico Veterinário.
Exemplos são os casos de diagnóstico e tratamento
das afecções cirúrgicas e clínicas de bovinos, ovinos,
caprinos, suínos e equinos.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( ) Torção de omaso é uma condição relativamente comum em vacas e a resolução se dá
por rolagem do paciente sobre seu próprio
eixo e cirurgia para fixação do omaso na
parede abdominal.
b. ( ) Adenite Equina é uma patologia comum, que
cursa com descarga nasal mucopurulenta,
febre, tosse, aumento dos linfonodos submandibulares e inapetência. O agente etiológico é
o Staphylococcus sp.
c. ( ) A Escherichia coli é um protozoário muito
comum na suinocultura, sendo o agente
etiológico de uma toxi-infecção na fase pós-desmame onde o sinal clínico predominante
é o edema.
d. ( X ) Nos ovinos, destacam-se dois endoparasitas de alta prevalência e alta patogenicidade, as espécies Haemonchus contortus e
Trichostrongylus colubriformis. Os sinais clínicos mais comuns são a presença de edemas,
também chamados de papeira.
e. ( ) Ovinos e caprinos podem contrair o agente
infeccioso da Scrapie por ingestão de placenta ou fluidos contaminados. Existem duas
formas de apresentação da doença, a pruriginosa e a nervosa. Somente o animal com a
forma nervosa deve ser sacrificado. A forma
pruriginosa pode ser tratada com DMSO
(dimetil sulfóxido).

38. A Triquinose é uma doença bastante difundida no
mundo. Por ser uma zoonose, ela é do interesse dos
profissionais que trabalham com saúde pública:
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( X ) O agente etiológico é a Trichinella spiralis.
b. ( ) O homem tem mais chance de contrair a
infecção quando ingerir carne bovina malcozida, em relação à carne suína malcozida.
c. ( ) O sistema extensivo de produção animal
ainda é o melhor método para se reduzir a
ocorrência de Triquinelose em humanos.
d. ( ) Apenas o congelamento a –150°C por 20 dias
pode matar as larvas nos cistos da carne suína.
e. ( ) Apenas o cozimento da carne, acima de 600°C,
pode matar as larvas nos cistos da carne suína.

39. Diante de um caso de Estrongilose em equinos,
qual afirmativa é correta?
) Strongylus vulgaris é a espécie menos patogênica aos equinos.
( X ) A profilaxia é baseada principalmente na vermifugação dos animais.
( ) A maioria dos antiparasitários é eficiente em
todos os estádios de desenvolvimento do
parasita.
( ) A transmissão se dá principalmente através de ovos presentes na água e pastos
contaminados.
( ) Em laboratório é comum se fazer a diferenciação das espécies de estrôngilos pela análise
morfométrica dos ovos nas fezes.

a. (
b.
c.

d.

e.
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40. O completo entendimento dos conceitos aplicados em imunologia veterinária é de extrema
importância.
Em relação às formas de imunidade adquirida, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Vacina antirrábica é um exemplo de forma de
imunidade adquirida passiva artificial.
b. ( ) Vacina antirrábica é um exemplo de forma de
imunidade adquirida ativa natural.
c. ( X ) Soro antiofídico é um exemplo de forma de
imunidade adquirida passiva artificial.
d. ( ) Soro antiofídico é um exemplo de forma de
imunidade adquirida passiva natural.
e. ( ) Colostro é uma forma de imunidade adquirida
ativa natural.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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