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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Cordulina ouvia, e abria o coração àquela esperança; mas 

correndo os olhos pelas paredes de taipa, pelo canto onde na 

redinha remendada o filho pequenino dormia, novamente sentiu 

um aperto de saudade, e lastimou-se: - Mas, Chico, eu tenho 

tanta pena da minha barraquinha! Onde é que a gente vai viver, 

por esse mundão de meu Deus? A voz dolente do vaqueiro 

novamente se ergueu em consolações e promessas:  

- Em todo pé de pau há um galho mode a gente armar a tipoia... 

E com umas noites assim limpas até dá vontade de se dormir no 

tempo... Se chovesse, quer de noite, quer de dia, tinha carecido 

se ganhar o mundo atrás de um gancho?  

Cordulina baixava a cabeça. Chico Bento continuou a falar. O 

animal trocado com Vicente chegava de manhãzinha. Iria nele 

até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de graça que o 

governo estava dando. 

Recebendo o dinheiro do Zacarias da Feira, se desfazendo da 

burra e matando as criaçõezinhas que restavam, para comerem 

em caminho, que é que faltava? Nem trem, nem comida, nem 

dinheiro... Cordulina levantou-se para balançar o menino que 

acordou chorando. Era madrugada. Passarinhos desafinados, no 

pé de turco espinhento do terreiro, cantavam espaçadamente. A 

barra do dia foi avermelhando o céu. Os golinhas continuaram a 

cantar com mais força. (Rachel de Queiroz. O Quinze. 56ª ed., 

São Paulo, Siciliano, 1997.) 

 

01- Sobre o texto e sua temática: 

 

A. A seca se faz perceber em todo o trecho inclusive por 

meio da citação da própria palavra por diversos 

personagens. 

B. O papel da seca no trecho restringe-se a pano de fundo, 

cenário da ação. 

C. A seca, embora não mencionada explicitamente, apodera-

se dos fios volitivos das personagens em questão, 

representando a certeza de uma e a dúvida esperançosa 

da outra. 

D. Por detrás das palavras do texto literário, reside o 

mistério da própria criação textual, que torna o leitor uma 

peça decorativa do ato da leitura. 

E. A seca é a grande metáfora do texto e a leitura torna-se 

superficial para o leitor comum. 

 

02- O texto tem linguagem predominantemente culta, porém 

em qual passagem aparece uma marca da oralidade? 

 

A. “novamente sentiu um aperto de saudade, e lastimou-

se...” 

B. “há um galho mode a gente armar a tipoia...” 

C. “Se chovesse, quer de noite, quer de dia...” 

D. “Iria nele até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de 

graça...” 

E. “Passarinhos desafinados, no pé de turco espinhento do 

terreiro...” 

 

03- Sobre o posicionamento das personagens no texto: 

 

A. A família vê-se impelida à condição de retirante, tendo 

que abdicar do que conhecem como lar em nome da 

sobrevivência. 

B. A presença iminente de uma condição climática, ainda 

que suposta, mantém a família na dúvida entre sair ou 

não de onde está. 

C. Representam o que de mais genuíno existe no Nordeste 

brasileiro: o vaqueiro que enfrenta as intempéries sem o 

desejo de migrar. 

D. Eles são vítimas de uma tragédia e por isso as condições 

climáticas interagem para a decisão peremptória de 

mudança, embora não sejam decisivas. 

E. Estão diante da prefiguração do próprio destino, mas não 

agem no sentido prevenir tal situação. 

 

04- Quando se produz uma narrativa, utilizam-se alguns 

elementos para que ela faça sentido. 

Personagens, espaço e tempo são exemplos desses elementos. 

Mas quem conta a história é o narrador, que no trecho 

destacado: 

 

A. Confunde-se com o autor, pois está na terceira pessoa. 

B. Está imbuído da qualidade de autor da obra já que 

descreve um relato pessoal. 

C. É quem conduz a narrativa na qualidade de narrador-

personagem. 

D. Assume a perspectiva sob a qual a história é contada. No 

caso, a terceira pessoa. 

E. É personagem da narrativa e se revela onisciente na 

história. 

 

05- “A alternância entre os tempos verbais do pretérito 

imperfeito e futuro do pretérito se torna possível pelo fato de 

esses verbos compartilharem a possibilidade de manifestar 

traços de aspecto inconcluso.” 

Em qual dos períodos abaixo houve essa alternância de tempos 

verbais? 

 

A. “A voz dolente do vaqueiro novamente se ergueu em 

consolações e promessas” 

B. “E com umas noites assim limpas até dá vontade de se 

dormir no tempo” 

C. “O animal trocado com Vicente chegava de 

manhãzinha.” 

D. “Era madrugada.” 

E. “Os golinhas continuaram a cantar com mais força.” 
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06- Assinale a alternativa que contém uma correta interpretação 

do texto acima: 

 

A. A identificação do contexto é facilitada por se tratar de 

um tema de conhecimento comum. 

B. Os termos „São Paulo‟ e „splash‟ levam o leitor a refletir 

sobre o contexto em que se dá a ação na charge. 

C. Por se tratar apenas de uma brincadeira, fica fácil 

identificar o contexto sem a necessidade de lançar mão 

de conhecimentos exteriores. 

D. A religiosidade, por ser um tema assaz polêmico, é 

tratada de modo recorrente em charges e cartuns, como 

exemplifica o texto acima. 

E. O texto nos leva a refletir sobre como fatores sociais 

refletem diretamente na questão ambiental. 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Utilizando-se de ícones da religião moderna, o texto 

apela para a consciência do leitor com a intenção de 

mudar sua postura frente a um problema. 

B. A ausência de adjetivação no texto dificulta a construção 

de sentidos, pois não esclarece a verdadeira posição do 

autor. 

C. No segundo balão, a marca da interlocução se dá por 

meio do uso do verbo no imperativo. 

D. O pronome demonstrativo serve para advertir, embora a 

mensagem só seja decifrada quando o leitor volta e relê o 

primeiro quadrinho. 

E. Com o intuito de persuadir o leitor a comover-se com um 

problema, o autor abusa das figuras de linguagem. 

 

A vereadora Isabella de Roldão (PDT), conhecida pelos 

projetos de lei contra maltratos de animais, apresentou na 

Câmara dos Vereadores uma proposta copiada de uma 

polêmica lei municipal de São Paulo. Ela quer proibir no Recife 

um prato considerado uma iguaria, uma “comida de luxo” da 

culinária francesa, o foiegras, o fígado gordo de ganso, servido 

como patê, que sai por mais de R$ 1 mil o quilo. Ela justifica o 

pedido de proibição principalmente com base no sofrimento a 

que os animais são submetidos para a obtenção do produto, que 

ainda por cima é “apenas um aperitivo”. Se o projeto virar lei, 

Isabella pede multa de R$ 5 mil em caso de reincidência, 

exatamente o mesmo valor previsto na lei de São Paulo. 

Quatro dias antes da vereadora apresentar o projeto no Recife, o 

prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou lei 

proibindo o foiegras, com base em projeto aprovado na Câmara 

daquela cidade pelo vereador Laércio Benko (PHS). Em São 

Paulo a lei gerou polêmica, já que o tema não seria uma 

atribuição municipal. Entre os famosos que entraram na 

polêmica está o jurista Ives Gandra Martins. Também foram 

para a discussão chefs de restaurantes chiques. 

Por aqui é até difícil saber quem consome a iguaria. Mas se a 

pergunta fosse sobre galinha à cabidela, bastava assuntar na 

primeira esquina. O projeto de Isabella não menciona, nem 

proíbe, a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate. (Adaptado de 

Jornal do Commercio, PE, 07/07/2015) 

 

08- No texto acima o redator grafou e empregou uma palavra 

em desacordo com a norma padrão. Marque a alternativa em 

que estão a palavra e sua grafia correta: 

 

A. Maltratos – Maus tratos 

B. Obtenção – Obtensão 

C. Reincidência – Reincidênscia 

D. Discussão- Discursão 

E. Iguaria – Inguaria 

 

09- Assinale a alternativa que contém uma análise pertinente do 

texto: 

A. A vereadora é contra a matança de animais para produzir 

comidas de luxo, por isso resolveu criar um projeto de lei 

referente a esses tipos de animais. 

B. Não justifica o sofrimento dos gansos para a produção do 

foies gras já que se trata apenas de um aperitivo. 

C. Por ser uma grande metrópole, São Paulo 

costumeiramente envia sugestões de projetos de lei que 

frequentemente são copiados em outros estados. 

D. A lei gerou polêmica em São Paulo, pois segundo os 

chefs de restaurantes de luxo, não é matéria da 

competência do município. 

E. O texto reflete certa ironia do autor ao pontuar que a lei 

foi copiada, ao afirmar desconhecer quem consome o 

aperitivo em Pernambuco e insinuar que num prato 

regional também há sofrimento do animal abatido.  

 

10- Em qual das alternativas o vocábulo foi trocado por um 

sinônimo? 

 

A. „apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma polêmica lei municipal de São Paulo.‟ 

„apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma controversa lei municipal de São Paulo.‟ 

B. „Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são submetidos para 

a obtenção do produto‟ 

„Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são conduzidos para 

a obtenção do produto‟ 

C. „Se o projeto virar lei, Isabella pede multa de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

„Se o projeto virar lei, Isabella pede isenção de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

D. „o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), 

sancionou lei proibindo o foie gras‟ 

„o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad(PT), 

promulgou lei proibindo o foie gras‟ 

E. „a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

„a comida exótica nordestina, preparada à base de 

“sangue vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

 

Eremildo, o idiota 

 

Eremildo é um idiota e à noite joga bola no Aterro do 

Flamengo. Estranhou quando o presidente da Fifa, Joseph 

Blatter, disse que as prisões de José Maria Marin e outros sete 

cartolas “jogaram uma longa sombra no futebol”. 
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O idiota acha que a sombra não caiu sobre o futebol, mas sobre 

Blatter e a Fifa. O futebol nada tem a ver com isso. Se Blatter 

tivesse feito o que devia em 2012, quando foram descobertas as 

roubalheiras, Marin não estaria na Comissão Organizadora da 

Fifa e o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não 

precisaria ter voltado às pressas para o Brasil. 

A CBF e Marin 
Se a CBF do doutor Marco Polo Del Nero realmente não queria 

prejulgar o antecessor José Maria Marin, não deveria ter 

retirado o nome dele da sua sede. 

Vale lembrar que Marin herdou de seu antecessor, Ricardo 

Teixeira, um jato de 18 lugares e um helicóptero Agusta de 

US$ 14 milhões. 

Marin e Del Nero moram em São Paulo, e a CBF tem sede no 

Rio. O Agusta era usado como equipamento de mobilidade 

urbana pela dupla. 

(http://www.opopular.com.br/editorias/politica/elio-gaspari-

1.145049/frankenstein-tem-conserto-1.864190) 

 

11- Pode-se afirmar, de acordo com as características e o tema 

tratado, que a coluna reproduzida acima: 

 

A. Traz um fato em primeira mão, já que não teve sua 

notícia base publicada anteriormente em nenhum veículo. 

B. Tem como função principal guiar a opinião pública no 

sentido de difundir um comportamento considerado 

padrão pela sociedade. 

C. Funciona como um reafirmador da isenção, da 

objetividade e do caráter unicamente informativo do 

texto jornalístico. 

D. Trata de um tema superficial e de pouca importância no 

contexto no qual se insere, por isso não ocupa as 

primeiras páginas. 

E. Revela a visão do colunista sobre um tema de 

conhecimento comum e dota o texto de um humor 

sarcástico. 

 

12- Assinale a alternativa correta quanto à análise linguística 

dos trechos do texto: 

 

A. Em “Se Blatter tivesse feito o que devia em 2012”, há um 

fato remotamente provável, expresso no pretérito 

imperfeito do subjuntivo, formando uma oração 

subordinada adverbial condicional. 

B. Na oração “quando foram descobertas as roubalheiras”, o 

„quando‟ é partícula expletiva, ou seja, se retirada não 

haverá prejuízo semântico à frase. 

C. No caso de “Marin não estaria na Comissão 

Organizadora da Fifa”, que é oração principal, a 

conjunção subordinativa tem valor semântico de 

possibilidade. 

D. Em “e o atual presidente da CBF”, há uma oração 

subordinada substantiva aditiva e “Marco Polo Del Nero” 

é um vocativo. 

E. “não precisaria ter voltado às pressas para o Brasil”, 

exprime a ideia de proporcionalidade. 

 

 

 

13- Em qual das alternativas o acento grave foi empregado pela 

mesma razão em que “Eremildo é um idiota e à noite joga bola 

no Aterro do Flamengo.” 

 

A. “Pacote de medidas proposto por Atenas é similar às 

exigidas pelos credores.” (ZH Notícias, 08/07/2015) 

B. “Não ligava importância à mulher e aos filhos, que o 

seguiam.” (Graciliano Ramos) 

C. “Estava; lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me 

às pressas.” (Machado de Assis) 

D. “a couve à mineira destronou a couve à portuguesa” 

(Leonardo Pinto Mendes) 

E. “Ele deve preparar uma escala de plantões que devem ser 

cumpridos por todos, ele inclusive, de segunda à sexta-

feira.” (Augusto C. Morgado) 

 

“Atire a primeira pedra aquele que nunca se surpreendeu com o 

caráter vil, imoral ou bizarro dos próprios pensamentos. Quem 

nunca foi assaltado por reflexões intrusivas e assustadoras do 

tipo “E se eu pular na frente desse ônibus?” ou “E se eu der um 

soco na cara daquela mulher?”. Acontece com todo mundo.    

Uma pessoa normal pode ter 4 mil pensamentos por dia, 

informa o escritor David Adam no livro O homem que não 

conseguia parar: TOC e a história real de uma vida perdida 

em pensamentos, um lançamento da Editora Objetiva. Nem 

todos os pensamentos são úteis ou racionais. As ideias 

absurdas, intrusivas e assustadoras são mais comuns do que se 

imagina. 

Quando não conseguimos sumir com eles, esses pensamentos 

estranhos podem levar à angústia e à doença mental. “Os 

amigos que mencionei no livro não deram esse fim às suas 

ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as minhas em um 

transtorno obsessivo-compulsivo”, afirma Adam. 

 

A doença não impediu que ele tivesse uma carreira bem-

sucedida. Adam concluiu o doutorado em engenharia química e 

atualmente é um dos editores da revista científica Nature. Foi 

correspondente do jornal The Guardian nas áreas de ciência, 

medicina e meio ambiente e ganhou um prêmio de escritor do 

ano pela Associação Britânica dos Escritores de Ciência. 

(Época, 04/07/2015) 

 

14- Assinale a alternativa correta de acordo com as regras da 

norma padrão da língua: 

 

A. Em “Atire a primeira pedra aquele que nunca se 

surpreendeu com o caráter vil, imoral ou bizarro dos 

próprios pensamentos”, o emprego da próclise deve-se ao 

texto ter sido escrito em linguagem coloquial. 

B. Em “As ideias absurdas, intrusivas e assustadoras são 

mais comuns do que se imagina”, o pronome foi atraído 

pelas palavras de sentido negativo. 

C. Em “. “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras” , tem um verbo que rege dois 

complementos: um sem e outro com preposição. 

D. Em “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as 

minhas em um transtorno obsessivo-compulsivo”, o 

termo sublinhado refere-se a „bizarras‟. 
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E. Em, “A doença não impediu que ele tivesse uma carreira 

bem-sucedida.”, o termo sublinhado é um verbo 

intransitivo. 

 

15- Qual dos trechos do texto abaixo teve empregada uma 

palavra em desacordo com as regras de concordância? 

 

A. “As relações humanas estão se deteriorando a tal ponto 

que mesmo as leis não conseguem abrandar o 

desrespeito.” 

B. “A crônica de dificuldades cotidianas, agravadas por 

cenários de crise, ajuda a piorar o estado de 

insensibilidade e indiferença com o outro, mas o que 

importam não são os motivos e sim os efeitos.” 

C. “Nunca a ideia da selva de pedra foi tão adequada para 

simbolizar os centros urbanos e o resultado são pessoas 

prontas para reagir ao menor sinal de contestação.” 

D. “Como se fossem máquinas de guerra que enxerga 

inimigos por todos os lados e se mostram implacáveis 

com eles.” 

E. “Experimente reclamar de alguém que ocupa 

indevidamente uma vaga destinada a idosos e 

cadeirantes, em um estacionamento. A sorte é que 

quando o que fuzila são apenas olhos e palavras, o alvo 

da fúria sobrevive para contar a história.” 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16 - São características diferenciais da Toxocara leonina, 

EXCETO:  

 

A. Têm maior importância em animais adultos  

B. Especificidade pelo hospedeiro é baixa (infectam muitas 

espécies de canídeos e felídeos domésticos e silvestres).  

C. Raramente ocorre ciclo pulmonar.  

D. Não há migração somática.  

E. A transmissão transmamária é a maior via de infecção em 

filhotes.  

 

17 – São métodos químicos de avaliação da qualidade do 

pescado, EXCETO: 

 

A. Nitrogênio das bases voláteis 

B. Nitrogênio da trimetilamina  

C. Hipoxantina  

D. Valor de K 

E. Teste Kunper de NH3 

 

18 - São motivos pelos quais os peixes são altamente 

perecíveis, EXCETO: 

 

A. Estrutura coloidal da sua proteina muscular. 

B. Grande quantidade de substâncias extrativas nitrogenadas 

livres. 

C. Grande quantidade de produtos intermediários de 

metabolismo. 

D. Grande quantidade de aminoácidos livres. 

E. Grande quantidade de peróxido de trimetilamina. 

19 – Referem-se aos resíduos nos alimentos de origem animal, 

EXCETO: 

 

A. Não adicionam qualquer valor nutritivo aos alimentos. 

B. Podem causar problemas ao consumidor (resistência a 

antimicrobianos, alergias e etc.). 

C. Sempre alteraram o sabor dos alimentos. 

D. Medidos através de amostras do alimento: carne, leite, 

ovos, mel e etc. 

E. Podem interferir na comercialização do produto de 

origem animal. 

 

AS QUESTÕES DE 20 A 29 REFEREM-SE AO 

REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E 

SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

(RIISPOA). 

 

20 – Art. 110. É proibida, em situações gerais e salvo situações 

estabelecidas por esta lei, a matança de qualquer animal que 

não tenha permanecido pelo menos quanto tempo em descanso, 

jejum e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento? 

 

A. 6 horas. 

B. 12 horas. 

C. 8 horas. 

D. 24 horas. 

E. De 2 a 24 horas, dependendo do animal. 

 

21 - Art. 148. A inspeção post-mortem de rotina deve obedecer 

a uma seriação: 
 

I. Exame da cabeça, músculos mastigadores, línguas, 

glândulas salivares e gânglios linfáticos 

correspondentes. 

II. Exame da cavidade abdominal, órgãos e gânglios 

linfáticos correspondentes. 

III. Observação dos caracteres organolépticos e físicos do 

sangue por ocasião da sangria e durante o exame de 

todos os órgãos. 

IV. Exame geral da carcaça, serosas e gânglios linfáticos 

cavitários, intra-musculares, superficiais e profundos 

acessíveis, além da avaliação das condições de 

nutrição e engorda do animal. 

V. Exame da cavidade torácica, órgãos e gânglios 

linfáticos correspondentes. 

 

A seriação correta é: 
 

A. III, IV, II, V, I 

B. III, I, IV, V, II 

C. III, I, II, V, VI 

D. IV, III, I, II, V 

E. IV, III, V, I, II 

 

22 – Segundo o Art. 164. São condenadas as carcaças e órgãos 

de animais atacados dessas doenças, EXCETO: 

 

A. Anaplasmose 

B. Branco pneumonia verminótica 

C. Catarro maligno epizoófico 

D. Piroplasmoses 

E. Pioêmia 
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 23 - Art. 440. Depois de submetido ao congelamento o pescado 

deve ser mantido em câmara frigorífica a: 

 

A. - 5º C 

B. - 15º C 

C. - 20º C 

D. 5º C 

E. 10º C 

 

24 – Para a legal comercialização de cefalópodes, os mesmos 

devem apresentar as seguintes características, EXCETO: 

 

A. Pele lisa e úmida. 

B. Olhos vivos, salientes nas órbitas. 

C. Carne consistente e elástica. 

D. Ausência de qualquer pigmentação estranha à espécie. 

E. Ser expostos à venda vivos, com valvas fechadas e com 

retenção de água incolor e límpida. 

 

25 – O prazo mínimo de cura ao pescado é fixado em: 

 

A. Três dias 

B. Dez dias 

C. Duas semanas 

D. Três semanas 

E. Seis semanas 

 

26 - Art. 476. - Considera-se leite normal o produto que 

apresente, entre outras, as seguintes características, EXCETO: 

 

A. Densidade a 15ºc entre 1.028 e 1.033. 

B. Lactose - mínimo de 4,3%. 

C. Extrato seco desengordurado - mínimo 8,5% . 

D. Índice crioscópico mínimo - 0,55º C. 

E. Índice refratométrico no soro cúprico à 20ºC não inferior 

a 77º Zeiss. 

 

27 - São algumas das características do leite do Tipo “A”, 

EXCETO: 

 

A. Deve ser produzido em granja leiteira. 

B. Deve ser pasteurizado imediatamente no local, logo após 

o término da ordenha e engarrafado mecanicamente com 

aplicação de fecho de comprovada inviolabilidade. 

C. Deve ser mantido e transportado em temperatura de l0º C 

(dez graus centigrados), no máximo e distribuído ao 

consumo até 12 (doze) horas depois do término da 

ordenha; este prazo pode ser dilatado para 18 (dezoito) 

horas, desde que o leite seja mantido em temperatura 

inferior a 5ºC (cinco graus centigrados). 

D. Para seu congelamento, deve seguir as normas padrão 

mundial de congelamento. 

E. Pode ser produzido em um município e dado ao consumo 

em outro, desde que devidamente engarrafado e 

transportado em veículo próprio, obedecidas as condições 

de temperatura e prazos previstos neste Regulamento. 

 

 

 

 

28 - Art. 610. "Ricota fresca" é o produto obtido da albumina 

de sôro de queijos, adicionado de leite até 20% (vinte por 

cento) do seu volume, tratado convenientemente e tendo o 

máximo de 3 (três) dias de fabricação. Deve apresentar, entre 

outras, as seguintes características, EXCETO: 

 

A. Formato: cilíndrico. 

B. Peso: 0,250kg a 800 kg. 

C. Crosta: rugosa, não formada ou pouco nítida. 

D. Consistência: mole, não pastosa e friável. 

E. Textura: fechada ou com alguns buracos mecânicos. 

 

29 - Art. 587. As manteigas de mesa ou de cozinha devem ser 

consideradas impróprias para o consumo, além de sujeitas às 

demais restrições deste Regulamento: 

 

I. Quando o teor em matéria gorda for inferior a 80% 

tolerando-se até 62 '%, na de cozinha. 

II. Quando em análises fique demonstrada a adição de 

substâncias nocivas, conservadores, produtos 

estranhos à sua composição, ou matéria corante não 

permitida pela D.I.P.O.A. 

III. Quando contenham detritos, sujidades, insetos ou 

corpos estranhos de qualquer natureza. 

IV. Quando contenham microorganismos, em número que 

indique defeitos de matéria prima ou de elaboração. 

V. Quando revelem, em exame bacteriológico, 

coliformes, levedos e cogumelos em número superior 

ao previsto nas técnicas padrões da D. I. P. O. A. ou 

apresentem germes patogênicos. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. III e IV 

B. I, III e V 

C. II, III e IV 

D. II, III, IV e V 

E. I, II, III, IV, V 

 

30 - Um dos cuidados durante a apanha de aves (frango) é o 

engradamento. Logo, a quantidade de aves por engradado deve 

ser de:  

 

A. 08 a 11 kg de peso vivo por caixa. 

B. 12 a 16 kg de peso vivo por caixa. 

C. 18 a 21 kg de peso vivo por caixa. 

D. 21 a 23 kg de peso vivo por caixa. 

E. 23 a 26 kg de peso vivo por caixa. 

 

31 - As principais atribuições do Médico Veterinário na Saúde 

Pública são, EXCETO: 

 

A. Diagnóstico, controle e vigilância em zoonoses. 

B. Estudos comparativos da epidemiologia de enfermidades 

não infecciosas dos animais em relação aos seres 

humanos. 

C. Estudo sobre substâncias tóxicas e venenos provenientes 

dos animais considerados peçonhentos. 

D. Estudo de problemas de saúde relacionados às indústrias 

de produção de alimentos de origem animal, excluindo o 

destino adequado de dejetos. 
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E. Estabelecimento de interligação e cooperação entre as 

organizações de Saúde Pública e Veterinária com outras 

unidades relacionadas com animais. 

 

32 – O termo poluição abrange três condições básicas: 

 

I. Introdução de substâncias artificiais e estranhas a um 

meio, como um agrotóxico despejado em um rio, ou a 

contaminação por organismos patógenos. 

II. Introdução de substâncias naturais e estranhas a um 

determinado meio, como sedimentos em suspensão 

nas águas de um lago, ocupando parte de seu volume 

útil e tornando-o turvo. 

III. Alteração na proporção ou nas características dos 

elementos constituintes do próprio meio, como o 

aumento exagerado de oxigênio dissolvido nas águas 

de um rio, devido à presença de matéria orgânica, por 

exemplo. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II Apenas. 

B. II e III Apenas. 

C. I e III Apenas. 

D. I Apenas. 

E. I, II, III 

 

33 – Quando o poluente são sólidos em suspensão os mais 

prováveis efeitos poluidores são, EXCETO: 

 

A. Problemas estéticos 

B. Depósitos de lodo 

C. Adsorção de poluentes 

D. Proteção de patogênicos 

E. Consumo de oxigênio 

 

34 – São categorias de progressão da doença, no conceito de 

história natural da doença, EXCETO: 

  

A. Evolução aguda, rapidamente fatal.  

B. Evolução aguda, clinicamente evidente e com rápida 

recuperação na maioria dos casos.  

C. Evolução sem alcançar o limiar clínico, de modo que o 

indivíduo só saberá do ocorrido se for submetido a 

exames clínicos.  

D. Evolução crônica, que se manifesta e progride para o 

óbito após curto a médio período.  

E. Evolução crônica, com períodos assintomáticos 

entremeados de exarcebações clínicas.  

 

35 - Na prevenção primária, são ações inespecíficas, gerais ou 

de promoção de saúde, EXCETO: 

  

A. Moradia adequada  

B. Escolas  

C. Higiene pessoal e do lar  

D. Alimentação adequada  

E. Educação em todos os níveis 

 

 

 

36 - Referente ao tifo murino é INCORRETO afirmar: 

 

A. O tifo murino ou endêmico é uma doença febril aguda 

causada por Rickettsia typhi que pertence ao grupo tífico 

das Rickettsioses, de que faz parte também o tifo 

epidêmico, causado pela Rickettsia prowaseki.  

B. A Rickettsia typhi é mantida em ciclos hospedeiro 

mamífero/ vetor pulga, sendo os ratos (Rattus rattus e  

Rattus norvegicus) e a pulga do rato oriental (Xenopsylla  

heopis) o nicho zoonótico clássico. 

C. As pulgas adquirem a Rickettsia typhi de ratos rickett-

siémicos e ficam infectadas para o resto da vida.  

D. Os ratos não imunizados e os seres humanos são 

infectados, principalmente, pela picada da pulga e, em 

casos mais raros, quando fezes de pulga contaminam 

lesões pruríticas. 

E. A marca fisiopatológica das Rickettsioses são as lesões 

de vasculite induzidas pela proliferação do 

microrganismo nas células endoteliais dos pequenos 

vasos. 

 

37 - Referente à encefalite (ou encefalomielite) viral dos 

equinos é INCORRETO afirmar: 

 

A. É uma doença infecto-contagiosa, que causa sinais 

nervosos devido a inflamações a nível cerebral, meníngea 

e medular. 

B. É de curso clínico agudo, e afeta cavalos, mulos, 

podendo também infectar o homem e as aves. 

C. As encefalites equinas são doenças zoonóticas, onde a 

infecção é causada pelo vírus do gênero Alphavirus, no 

qual pertencem três espécies de vírus causadores de 

encefalites equina: Vírus da encefalite equina do leste 

(EEL), vírus da encefalite equina do Oeste (EEO), e vírus 

da encefalite equina vezenuelana (EEV). 

D. Os vírus receberam sua denominação de acordo com a 

localização de sua primeira identificação, e se classificam 

como encefalite equina americana a doença encefalite 

equina do leste e a do oeste. 

E. A doença ocorre pela inoculação do agente pela picada 

do carrapato vetor, o vírus replica em tecidos próximos 

ao local de inoculação e nos linfonodos regionais, 

produzindo viremia primária. 

 

38 - São ações preservativas do sal, EXCETO: 

 

A. Ao aumentar a pressão osmótica causa a plasmólise dos 

microrganismos. 

B. O NaCl ao ionizar-se libera íons cloro, tóxicos para os 

microrganismos. 

C. Aumenta a solubilidade do oxigênio na água. 

D. Sensibiliza os microrganismos à ação do CO2. 

E. Interfere com a ação de enzimas proteolíticas. 

 

39 - A Coxiella burnetii é o agente causador da: 

 

A. Tularemia 

B. Antraz 

C. Listerose 

D. Febre de Query 

E. Mal de Coxeller 
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40 - De acordo com o Código de ética do médico veterinário; 

Capítulo X - Das relações com o animal e o meio ambiente; 

Art. 25. O médico veterinário deve, EXCETO: 

 

A. Conhecer a legislação de proteção aos animais, de 

preservação dos recursos naturais e do desenvolvimento 

sustentável, da biodiversidade e da melhoria da qualidade 

de vida. 

B. Denunciar às autoridades competentes qualquer forma de 

agressão aos animais e ao seu ambiente. 

C. Respeitar as necessidades fisiológicas, etológicas e 

ecológicas dos animais, não atentando contra suas 

funções vitais e impedindo que outros o façam. 

D. Evitar agressão ao ambiente por meio de resíduos 

resultantes da exploração e da indústria animal que 

possam colocar em risco a saúde do animal e do homem. 

E. Usar os animais em práticas de ensino e experimentação 

científica, somente em casos justificáveis, que possam 

resultar em benefício da qualidade do ensino, da vida do 

animal e do homem, e apenas  quando não houver 

alternativas cientificamente validadas. 

 

 


