ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Médico Veterinário
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 26 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
25 de março de 2018
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI
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Página | 2

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Uma visão realista do papel da informação e do conhecimento nos atuais processos produtivos
leva a crer que nem uma nem outro conduzem necessariamente à igualdade social. Isso implica
considerar que as novas tecnologias da informação, embora representem avanços em diversas áreas,
também conduzem a formas inéditas de exclusão social.
Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de recursos cada vez mais
sofisticados.
De outro lado, mais uma forma de disparidade social: a exclusão da sociedade do conhecimento,
caracterizada pela distância entre os que dominam as novas tecnologias e aqueles que mal as
compreendem ou até as desconhecem nas mais diferentes regiões do planeta.
Os países também vivem de forma desigual o ingresso na sociedade do conhecimento. Exemplo
mais evidente disso é a chamada rede mundial de computadores, a internet, que conseguiu
interconectar, em poucos anos, milhões de pessoas nos lugares mais remotos do mundo. Contudo o
acesso à rede é desigualmente distribuído: 75% dos usuários vivem nos países industrializados (14%
da população mundial). Outra disparidade está no interior dos países: a maioria dos usuários da rede
vive em zonas urbanas, possuem melhor escolaridade e condição socioeconômica, são jovens e a
maior parte é do sexo masculino.
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contou mais de 32 milhões
de usuários da internet.
A maioria desses usuários é do sexo masculino, tem média de idade de 28 anos, 10,7 de estudo
e rendimento médio mensal familiar per capita de 1 milhão.
O perfil de quem não utiliza a rede de computadores - ou seja, não navega na internet - é
claramente distinto: mais de 37 anos de idade, entre 5 e 6 anos de tempo de estudo e rendimento
médio mensal de R$ 300.
Investir em educação - sobretudo no ensino de ciências desde o nível fundamental - está no
ponto de partida para reverter a situação de quase letargia em que a América Latina se encontra se
comparada aos países mais desenvolvidos, científica e tecnologicamente, de outras regiões do planeta.
No âmbito da tecnologia, há, em todo o globo, iniciativas voltadas para a redução da crescente
lacuna digital, como o desenvolvimento de software (programa) livre e de computadores de baixo
custo.
A revolução tecnológica, porém, não pode ser reduzida à mera incorporação ou ao acúmulo de
maior número de máquinas e sistemas de informação e comunicação.
A inovação deve ter caráter social (sustentada com políticas educativas e de desenvolvimento
social).
Somente a educação garantirá que as novas tecnologias da informação e da comunicação
promovam qualidade de vida ao maior número possível de cidadãos.
JORGE WERTHDN

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

Página | 3

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

01) O texto defende a ideia de que
A) os avanços tecnológicos e científicos têm oportunizado,
de uma forma ou de outra, a melhoria da qualidade de
vida da maior parte da população mundial.
B) a sofisticação dos recursos tecnológicos vem
cumprindo, na prática o seu papel social ao exigir a
implementação de políticas que priorizem a educação e
o desenvolvimento do país.
C) o ingresso na sociedade do conhecimento está muito
mais relacionada com o desenvolvimento do país em
que a pessoa vive do que propriamente com suas
condições socioeconômicas.
D) as possibilidades de a América Latina sair do marasmo
em que se encontra, do ponto de vista tecnocientífico
em relação a outras reações, dependem de os países que
a compõem reverem seus valores educacionais.
02) Sobre o texto, uma das afirmações abaixo NÃO
encontra respaldo no texto:
A) As ideias do terceiro parágrafo mantêm com as do
segundo uma relação de confronto.
B) O articulista, na defesa de sua tese, aponta, além das
novas tecnologias da informação, outras causas de
exclusão social.
C) As transformações esperadas com a revolução
tecnológica se efetivaram plenamente nos países
desenvolvidos.
D) As informações veiculadas no texto levam à conclusão
de que a revolução tecnológica demarcou fronteiras
socioculturais no mundo globalizado.
03) A declaração que constitui o último parágrafo do texto
tem caráter
A)
B)
C)
D)

analítico.
restritivo.
retificador.
individualista.

04) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está
expressa na alternativa
A) Se se substituir "embora representem avanços em
diversas áreas" (L.3/4) por apesar de representar
avanços em diversas áreas, ficam preservadas a
coerência da argumentação e a correção gramatical.
B) Sem causar prejuízo de natureza semântica, pode-se
usar, em lugar de "disparidade social" (L.7), a expressão
desestruturação da sociedade.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

C) Caso os dois primeiros períodos que compõem o quarto
parágrafo do texto (L.10/12) fossem transformados em
um só, fazendo-se a correlação entre eles com o termo

por conseguinte, a nova construção respeitaria a
relação semântica existente entre os dois.
D) Se tivesse sido empregado de os países em lugar de "dos
países" (L.14) seria atribuída maior formalidade ao
texto além de ficar mantida a correção gramatical.
05) As ideias de inclusão, modo e espaço estão evidentes no
fragmento transcrito em
A) “Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o
desenvolvimento

de

recursos

cada

vez

mais

sofisticados." (L.5/6).
B) De outro lado mais uma forma de disparidade social: a
exclusão da sociedade do conhecimento (L.7).
C) Os países também vivem de forma desigual o ingresso
na sociedade do conhecimento (L.10).
D) “a maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas"
(L.14/15).
06) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em
A) "mais", em "o desenvolvimento de recursos cada vez
mais sofisticados." (L.5/6), expressa a mesma ideia que
"mais", em "De outro lado, mais uma forma de
disparidade social" (L.7).
B) "até", em "ou até as desconhecem" (L.9), e "desde", em
"desde o nível fundamental" (L.24) são termos
marcadores de limite.
C) "melhor", em "possuem melhor escolaridade" (L.15), e
"maior", em "ou ao acúmulo de maior número de
máquinas" (L.30/31), são adjetivos que se apresentam
em sua forma comparativa.
D) "quase", em "a situação de quase letargia em que a
América

Latina

se

encontra"

(L.25),

denota

aproximação do mesmo modo que "se", em 'se
comparada aos países mais desenvolvidos" (L.25/26),
restringe o sentido da declaração anterior.
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07) Marque V nos fragmentos em que a forma verbal em
negrito pode ficar tanto no singular quanto no plural,
preservando-se a correção gramatical, e F, nas demais.
( ) "que nem uma nem outro conduzem necessariamente à
igualdade social." (L.2).

10) Tem função subjetiva o termo transcrito em
A)
B)
C)
D)

( ) "Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o
desenvolvimento

de

recursos

cada

vez

“o avanço da tecnologia” (L.5).
“a internet” (L.11).
“de forma desigual” (L.10).
“a rede de computadores” (L.21).
AS QUESTÕES 11 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO

mais

sofisticados." (L.5/6).
(

TEXTO II

) "75% dos usuários vivem nos países industrializados"
(L.13).

( ) "A maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas"

É a mesma a ruazinha sossegada

(L.14/15).

Mário Quintana

( ) "e a maior parte é do sexo masculino." (L.15/16).
A alternativa que, contém a sequência correta, de cima para
baixo, e a
A) F – F – F- V – V.
B) V – F- F – V – F.
C) F – V- V – F – V.
D) V – F – V – V – F.
08) A função dos parênteses que aparecem na linhas 13 e
14, no fragmento “75% dos usuários vivem nos países

1.
2.
3.
4.

É a mesma a ruazinha sossegada,
Com as velhas rondas e as canções de outrora...
E os meus lindos pregões da madrugada
Passam cantando ruazinha em fora!

5.
6.
7.
8.

Mas parece que a luz está cansada...
E, não sei como, tudo tem, agora,
Essa tonalidade amarelada
Dos cartazes que o tempo descolora ...

9. Sim, desses cartazes ante os quais
10. Nós às vezes paramos, indecisos...
11. Mas para quê?... Se não adiantam mais!...

industrializados (14% da população mundial).", é
A) explicar o termo "países industrializados".
B) justificar o percentual anteriormente citado.
C) acrescentar um dado a mais na afirmativa.
D) intercalar uma advertência sobre o assunto em 'pauta.

12. Pobres cartazes por aí afora
13. Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS
14. Depois do Circo já ter ido embora...
11) O texto
A) caracteriza-se por um tom nostálgico, devido ao

09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
correto afirmar

desaparecimento da alegria que se foi com o circo.
B) revela o pessimismo do eu-lírico diante da realidade
concreta.

A) “iniciativas”, em “há, em todo o globo, iniciativas”
(L.27), manterá a mesma função sintática se houver a
troca do verbo haver por existir.
B) A inserção de dois-pontos depois de “lacuna digital”
(L.28) permite e retirada de “como” do contexto,
preservando-se a coerência da argumentação.
C) A expressão “ou seja” (L.21) foi usada para retificar da
afirmação anterior.
D) “os”, em “os que dominam as novas tecnologias”,
pertence à mesma classe gramatical da palavra “isso”,
em “Isso implica considerar” (L.2/3).

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

C) mostra a preocupação do homem moderno com o
social.
D) traduz a insatisfação do sujeito poético diante da vida.
12) Na afirmação "a luz está cansada" (v.5), há
A)
B)
C)
D)

uma comparação explícita.
a substituição da matéria pelo objeto.
uma inversão dos termos constituintes da oração.
a atribuição de característica humana a um ser
inanimado.
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13) No texto, exerce a mesma função sintática que a palavra "cansada" (v.5), o termo
A) "sossegada" (v. 1).
B) "velhas" (v. 2).
C) "amarelada" (v. 7).
D) "indecisos" (v. 10).
14) Leia o trecho abaixo:
“Pobres cartazes por aí afora
Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS
Depois do Circo já ter ido embora... (v.12/14).
As formas verbais que aparecem nos versos em destaque indicam ações
A) em processo no presente.
B) momentâneas no presente.
C) iniciadas no passado, mas que ainda perduram no presente.
D) diferentes: uma contínua no presente e a outra concluída no passado.
A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À TIRINHA ABAIXO

15) A análise dos quadrinhos permite inferir:
A) Lucas, por considerar Félix uma pessoa insignificante, não notou sua ausência.
B) A comunicação entre os dois personagens, a princípio, torna-se inviável pelas evasivas de Félix.
C) As personagens, em princípio, não se expressam claramente, prejudicando o processo de comunicação entre elas.
D) O processo de comunicação entre as personagens só se estabelece com o pedido de desculpas de Lucas.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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INFORMÁTICA
16) Sobre os conceitos de Hardware julgue os itens abaixo

QUESTÕES DE 16 A 20
III. O grupo Parágrafo é redundante, pode ser encontrado
tanto na guia Página Inicial, quanto na guia Layout da

sobre os tipos de transmissão:

Página.
I.

A Transmissão serial transmite 1 bit por vez através de

II.

uma única linha de dados, isto é, cada bit de um Byte é

A) Apenas o item I está correto.

transmitido em sequência, um após o outro.

B) Apenas os itens I e II estão corretos.

A Transmissão paralela implica a transferência

C) Apenas os itens II e III estão corretos.

simultânea de todos os bits que compõem o Byte.

D) Apenas o item II está correto.

III. As Portes LPT são do tipo de transmissão serial.
A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

19) Julgue os itens abaixo sobre o MS PowerPoint 2013
(versão padrão em português):

B) Todos os itens são verdadeiros.
C) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

I.

D) Apenas o item III é verdadeiro.

O MS PowerPoint apresenta 4 modos de exibição:
Normal, Modo de Exibição Estrutura de Tópicos, Modo
de Exibição de Leitura e Modo de Exibição na Web.

17) Sobre os recursos do Windows 7 julgue os itens abaixo:

II.

A Guia Transições contém 3 grupos que são:
Visualização, Transição para este Slide e Intervalo.

I.

A barra de tarefas do Windows 7 aparece por padrão na

III. O Slide Mestre controla a aparência da apresentação:
cores, fontes, segundo plano, efeitos.

parte superior da área de trabalho, entretanto, caso não
esteja fixada pode ser deslocada para qualquer um dos
4 cantos da tela.
II.

Uma das novidades do Windows 7 é o SNAP que
consiste no redimensionamento das janelas, permite
organizá-las rapidamente com a utilização do mouse ou
do teclado.

III. O Painel de Controle do Windows 7 pode ser exibido

A) Apenas o item I é verdadeiro.
B) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
D) Todos os itens são verdadeiros.
20) Sobre os conceitos de segurança da internet julgue os
itens abaixo:

em três modos, modo ícones pequenos, modo ícones
médios e modo ícones grandes.

I.

consumo de tráfego na rede durante sua fase de

A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
B) Apenas os itens II e III são falsos.
C) Apenas os itens I e III são falsos.
D) Apenas o item III está correto.

O impacto do Worm na máquina infectada é o
transmissão, tornando o acesso à Internet mais lento.

II.

Ao contrário do vírus o trojan não se replica
automaticamente, é preciso que o arquivo seja
preparado para que após executado a máquina torne-se
infectada.

18) Julgue os itens abaixo sobre os recursos do MS WORD
2013 (versão padrão em português):

III. O ataque de negação de serviço (DOS – Denial of
Service) visa fazer um sistema ou um servidor parar de
funcionar (indispobilidade).

I.

A quebra automática de texto funciona como uma
quebra de linha, deslocando o cursor para baixo
criando um novo parágrafo. Atalho = Shift + Enter.

II.

As quebras de seção permitem que o documento tenha
configurações totalmente diferentes para cada seção.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

A) Todos os itens são corretos.
B) Todos os itens são falsos.
C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) As funções do médico veterinário em saúde pública
podem ser divididas em, EXCETO:

24) São consideradas funções da vigilância epidemiológica,

A)
B)
C)
D)

A) Coordenar as ações de planejamento com as áreas

saúde animal, vegetal e humana
caráter eminentemente biomédico
administrador em saúde pública
papel de clínico de pequenos animais

22) O médico veterinário é um profissional indispensável
para assegurar a saúde da população humana e animal,
e que seu trabalho é fundamental para o
desenvolvimento da humanidade no aspecto cientifico,
nutricional, sanitário e em perfeito equilíbrio com o
meio ambiente e com os animais que aqui habitam.
Marque a alternativa INCORRETA.

EXCETO:

integrantes da equipe de investigação epidemiológica,
com vista ao estabelecimento de estratégias e definição
das medidas de controle frente ao surto de DTA.
B) Promover ações necessárias ao controle e prevenção
dos surtos no seu nível de competência.
C) Gerenciar, supervisionar mas ela não tem competência
para executar as atividades de investigação de surtos de
DTA.

A) O Médico Veterinário tem espaço, no seu exercício
profissional, na contribuição significativa do aumento
da produção de alimentos, através de melhoramento
genético dos rebanhos, das biotecnicas aplicadas a
reprodução e na manutenção de elevados padrões de
sanidade animal.
B) Nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, o
trabalho do médico veterinário não é considerado
limitado a prevenção das zoonoses endêmicas.
C) O Médico Veterinário também pode atuar na inspeção
e controle dos locais de abate e comercialização de
produtos de origem animal.
D) Na clínica médica e cirúrgica, principalmente de
animal de companhia, o médico veterinário exerce
relevante fração e rigidez dos animais e na orientação
aos seus proprietários;

D) Participar da atividade de campo, integrante da
investigação epidemiológica, nos locais envolvidos com
o surto de DTA.
25) A investigação epidemiológica de surtos de DTA deve
ser exercida em todoterritório nacional pelo conjunto
de serviços que compõem o Sistema VE-DTA.A ação de
investigação epidemiológica de surto de DTA é de
responsabilidade do órgão municipal de saúde. O
município que não dispuser de condições para
promover a investigação epidemiológica de surto de
DTA deverá comunicar o fato à Secretaria de Estado da

23) A água constitui elemento essencial à vida. O homem

Saúde que o apoiará para a consecução da ação de

necessita de água de qualidade adequada e em
quantidade suficiente para atender a suas necessidades,

investigação.

para proteção de sua saúde e para propiciar o

Os

objetivos

epidemiológica são, EXCETO:

da

investigação

desenvolvimento econômico. Para o abastecimento de
água, a melhor saída é a solução coletiva, exceto no caso

A) Diagnosticar a doença e mas não é de sua

das comunidades rurais que se encontram muito

responsabilidade identificar os agentes etiológicos

afastadas. As partes do Sistema Público de Água são,

relacionados ao surto

EXCETO.
A) captação
B) fracionamento
C) adução (transporte)

B)

Identificar os fatores de risco associados ao surto

C) Propor medidas de intervenção, prevenção e controle
pertinentes
D) Analisar a distribuição das DTA na população sob risco

D) tratamento
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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26) A

brucelose

é

uma

zoonose

que

acomete

primariamente várias espécies de animais domésticos e
silvestres, podendo infectar o homem. Marque a
alternativa INCORRETA:
A) As brucelas não são hospedeiro-específicas e sob
determinadas condições podem transmitir-se a outras
espécies animais.
B)

A infecção no hospedeiro preferencial é seguida por
aborto e subsequente infertilidade temporária ou
permanente.

C) Os animais infectados eliminam a bactéria nas
descargas uterinas que seguem o aborto ou o parto, ou
através do colostro e do leite.
D)

A brucelose é uma doença de indivíduo e dissemina-se
primariamente

pela

ingestão

de

materiais

contaminados.

29) É uma doença de rebanho e dissemina-se
primariamente
pela
ingestão
de
materiais
contaminados. Infecções congênitas (in útero) ou
perinatais podem ocorrer originando infecções
latentes. A disseminação da doença entre rebanhos
ocorre usualmente pela introdução de animais
assintomáticos cronicamente infectados. É uma
zoonose que acomete primariamente várias espécies de
animais domésticos e silvestres, podendo infectar o
homem. Os animais infectados eliminam a bactéria nas
descargas uterinas que seguem o aborto ou o parto, ou
através do colostro e do leite. A doença em questão é:
A)
B)
C)
D)

Tuberculose
Brucelose
Leishmaniose
Hidatidose.

30) O estabelecimento destinado à recepção, ao prébeneficiamento, ao beneficiamento, à envase, ao

27) Sobre a Tuberculose Bovina podemos afirmar que:

acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à

A) Não é uma doença de notificação obrigatória.

facultando-se a transferência, a manipulação, a

B) O controle da Tuberculose não se fundamenta no
bloqueio de pontos críticos da cadeia de transmissão da
doença.
C) É primordial conhecer a situação sanitária do rebanho.
A identificação das fontes de infecção é feita por meio
da

implementação

de

uma

rotina

de

testes

tuberculínicos porém se positivos não precisa haver o
abate dos animais reagentes.
D) Na compra de animais, eles devem ser testados na
origem e testá-los de novo logo após a entrada no
quarentenário da unidade de criação, respeitando-se o
intervalo mínimo de 60 dias entre os testes.
28) Sobre a Febre Amarela Silvestre, NÃO podemos
afirmar que:

fabricação, a maturação, o fracionamento, a ralação, o
acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a
expedição de derivados lácteos, sendo também
permitida a expedição de leite fluido a granel de uso
industrial:
A) granja leiteira
B) posto de refrigeração
C) usina de beneficiamento
D) fábrica de laticínios
31) O estabelecimento destinado ao abate de pescado,
recepção, lavagem, manipulação, acondicionamento,
rotulagem, armazenagem e expedição dos produtos
oriundos do abate, podendo realizar recebimento,
manipulação,

A) A vacinação é a mais importante medida de controle
B) Notificação imediata de casos humanos, casos de
epizootias (principalmente morte de primatas não
humanos) e de achado do vírus em vetor silvestre
C) O Controle do Aedes aegypti

expedição de leite para o consumo humano direto,

não interfere para

eliminação do risco de reurbanização
D) Realização de ações de educação em saúde

industrialização,

acondicionamento,

rotulagem, armazenagem e expedição de produtos
comestíveis e não comestíveis. Marque a opção
CORRETA:
A) barco-fábrica
B) abatedouro frigorífico de pescado
C) unidade de beneficiamento de pescado e produtos de
pescado
D) estação depuradora de moluscos bivalves
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32) Dos estabelecimentos de ovos e derivados é correto
afirmar, EXCETO:
A) É proibido à granja avícola a comercialização de ovos
para a unidade de beneficiamento de ovos e derivados.
B) É facultada a classificação de ovos quando a unidade de
beneficiamento de ovos e derivados receber ovos já
classificados.
C) Se a unidade de beneficiamento de ovos e derivados
destinar-se, exclusivamente, à expedição de ovos,
poderá ser dispensada a exigência de instalações para a
industrialização de ovos.
D) Entende-se por granja avícola o estabelecimento
destinado à produção, à ovoscopia, à classificação, ao
acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à
expedição de ovos oriundos, exclusivamente, de
produção própria destinada à comercialização direta.
33) Sobre as condições de higiene de um estabelecimento,
é correto afirmar, EXCETO:
A) As instalações, os equipamentos e os utensílios dos
estabelecimentos devem ser mantidos em condições de
higiene antes, durante e após a realização das atividades
industriais.
B) Os estabelecimentos devem possuir programa eficaz e
contínuo de controle integrado de pragas e vetores.
C) Para o desenvolvimento das atividades industriais,
todos os funcionários devem usar uniformes
apropriados e higienizados.
D) É proibida a presença de qualquer animal alheio ao
processo industrial nos estabelecimentos elaboradores
de produtos de origem animal, salvo se for o animal de
estimação do dono do estabelecimento.
34) Sobre a Inspeção Industrial e Sanitária de Carnes e
Derivados é correto afirmar, EXCETO:
A) O abate de diferentes espécies em um mesmo
estabelecimento pode ser realizado em instalações e
equipamentos específicos para a correspondente
finalidade.
B) O recebimento de animais para abate em qualquer
dependência do estabelecimento deve ser feita com
prévio conhecimento do SIF.
C) É vedado o abate de animais desacompanhados de
documentos de trânsito.
D) Os animais que chegarem em veículos transportadores
lacrados por determinações sanitárias só poderão ser
desembarcados na presença única e exclusiva do
médico veterinário.
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35) Sobre o Abate dos animais é correto afirmar, EXCETO:
A) Nenhum animal pode ser abatido sem autorização do
SIF.
B) É proibido o abate de suídeos não castrados ou que
mostrem sinais de castração recente.
C) Animais com sinais clínicos de paralisia decorrente de
alterações metabólicas ou patológicas devem ser
destinados ao abate normal.
D) É proibido o abate de emergência na ausência de
Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com formação
em Medicina Veterinária.
36) Marque a alternativa INCORRETA:
A) Os pâncreas infectados por parasitas do gênero
Eurytrema, causadores de euritrematose devem ser
condenados.
B) As carcaças e os órgãos de animais parasitados por
Fasciola hepática devem ser condenados quando
houver caquexia ou icterícia.
C) Os fetos procedentes do abate de fêmeas gestantes
devem ser condenados.
D) As línguas que apresentem glossite devem ser
destinadas ao aproveitamento condicional pelo uso do
calor.
37) Carne Mecanicamente Separada é definida como:
A) Seguida da especificação que couber, é o produto
cárneo obtido dos cortes ou de carnes das diferentes
espécies animais, condimentado, com adição ou não de
ingredientes.
B) É o produto obtido da remoção da carne dos ossos que
a sustentam, após a desossa de carcaças de aves, de
bovinos, de suínos ou de outras espécies autorizadas
pelo

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento, utilizados meios mecânicos que
provocam a perda ou modificação da estrutura das
fibras musculares.
C) São os produtos cárneos que, após o processo de cura,
são submetidos à defumação, para lhes dar cheiro e
sabor característicos, além de um maior prazo de vida
comercial por desidratação parcial.
D) É a gordura cavitária dos suínos, tais como as porções
adiposas do mesentério visceral, do envoltório dos rins
e de outras vísceras prensadas.
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38) As aves domésticas de criação são compostas por vários
gêneros. Fazem parte do gênero Meleagridis:
A) galetos, frangos, galinhas e galos.
B) perus e perus maduros.
C) pombos.
D) patos e patos maduros.
39) Quanto ao processo de evisceração. Os pés e pescoço
retirado das aves com ou sem cabeça, quando retirados
na linha de evisceração para fins comestíveis, deverão
ser imediatamente pré-resfriados, em resfriadores
contínuos por imersão, obedecendo ao princípio da
renovação de água contracorrente e à temperatura
máxima de:
A) 4°C
B) 5°C
C) 6°C
D) 7°C
40) Sobre os produtos e derivados de pescado é correto
afirmar, EXCETO:
A) Produtos

comestíveis

de

pescado

são

aqueles

elaborados a partir de pescado inteiro ou de parte dele,
aptos para o consumo humano.
B) Processo de congelamento rápido somente pode ser
considerado concluído quando o produto atingir a
temperatura de -12ºC (doze graus Celsius negativos).
C) É permitida a utilização de congelador salmourador
quando o pescado for destinado como matéria-prima
para a elaboração de conservas, desde que seja atendido
o

conceito

de

congelamento

rápido

e

atinja

temperatura não superior a -9ºC (nove graus Celsius
negativos), devendo ter como limite máximo esta
temperatura durante o seu transporte e armazenagem.
D) Pescado em semiconserva é aquele obtido pelo
tratamento específico do pescado por meio do sal, com
adição ou não de ingredientes, envasado em recipientes
hermeticamente fechados, não esterilizados pelo calor,
conservado ou não sob refrigeração.
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