
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 1  

 

  CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 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 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Na criação de animais ruminantes, as parasitoses 

são responsáveis por causar grandes prejuízos 

econômicos para a pecuária e o seu controle é 

baseado no emprego de compostos anti-helmínticos. 

Em um rebanho de ovinos, há um importante 

nematódeo hematófago que apresenta isolados 

resistentes a praticamente todos os vermífugos vem 

dificultando o controle químico. Que espécie de 

nematódeo de que estamos tratando é: 
 

A) Trichostrongylus axei 

B) Nematodirus battus 

C) Haemonchus contortus 

D) Cooperia curticei 

 

22) As infrações sanitárias, de acordo com o que consta 

na Lei no 6.437/1977 que relata as infrações à 

legislação sanitária federal, referente ao Art. 4º 

classificam-se em: 

 

A) Leves, graves e gravíssimas. 

B) Pouco graves, graves e perigosas. 

C) Atenuantes, agravantes, gravíssimas. 

D) Leves, atenuadas e perigosas. 

 

23) No Brasil, uma das principais vias de contaminação 

da doença de chagas é devido à transmissão vetorial 

domiciliar, provocada por um inseto da família 

Reduviidae. A maioria dos membros dessa família 

vivem ao ar livre e são predadores de outros insetos, 

no entanto, algumas são hematófagas de 

vertebrados, inclusive humanos. Esses insetos 

podem ser denominados peridomiciliares e 

domiciliares já que estão em contato com o homem, 

transmitindo a doença. Através das informações 

apontadas, assinale a alternativa que apresenta uma 

espécie de reduvídeo exclusiva de hábito domiciliar: 
 

A) Triatoma cavernicola 

B) Triatoma rubrofasciata 

C) Triatoma migrans 

D) Rhodnius neivai 

 

24) De acordo com o regulamento para o território 

brasileiro, os certificados de registro concedidos para 

produtos veterinários e estabelecimentos que os 

fabriquem, possuem uma validade de dez anos, 

necessitando passar por uma renovação. Que prazo 

é esse: 
 

A) 90 dias da data do vencimento; 

B) 100 dias da data do vencimento; 

C) 120 dias da data do vencimento; 

D) 130 dias da data do vencimento; 

25) Alimentos de origem animal estão sujeitos a 

contaminação de microrganismos, principalmente 

espécies patogênicas, por isso dá-se a importância 

do controle microbiológico através da inspeção e 

fiscalização desses alimentos nos estabelecimentos 

comercias e industriais. A respeito disso, assinale a 

alternativa que não apresenta aspectos de agentes 

microbianos causadores de doenças transmitidas por 

alimentos (DTA): 

 

A) O Staphylococcus coagulase positivo é um dos 

agentes microbianos que mais causam surtos de 

intoxicação alimentar, isso se deve ao serem 

normalmente transmitidos aos alimentos através de 

manipuladores, portadores assintomáticos. 

B) Clostriduim perfringens, uma bactéria anaeróbica, é 

comumente isolada de alimentos, principalmente de 

produtos cárneos originados de bovinos e aves. A 

contaminação destes alimentos pode ocorrer durante 

o processo de abate, no varejo ou durante a 

manipulação domiciliar. 

C) As toxinfecções, associadas ao Bacillus cereus 

geralmente ocorrem devido à manutenção de 

alimentos prontos em temperatura inadequada e 

reaquecimento insuficiente. 

D) Entre os alimentos mais frequentemente 

contaminados pela bactéria Shigella spp estão os 

alimentos desidratados, os cereais e as especiarias. 

 

26) Dentre as medidas que auxiliam no controle de 
parasitoses nos rebanhos, destacam-se: 

 
A) A Vermifugação no rebanho e controle da 

superlotação nas pastagens deve ser feita somente 
nos meses de janeiro e fevereiro. 

B) A Rotação de pastagens, controle da superlotação 
nas pastagens, incorporação ao rebanho de animais 
adquiridos em outros locais devem ser feitas 
somente após a vermifugação. 

C) Fazer a rotação, superlotação nas pastagens, e a 
vermifugação quinzenalmente. 

D) O Controle da superlotação nas pastagens e 
aquisição de novos animais devem ser feitas 
somente antes da vermifugação. 

 
27) Uns dos principais meios de disseminação das 

formas infectantes do Dictyocaulus viviparus é 
através dos pastos com alta lotação de animais. É 
importante ressaltar que existe um fungo nas fezes 
que contribui para a disseminação das larvas desse 
nematódeo, que espécie de fungo é essa: 

 
A) Absidia sp. 
B) Monacrosporium sp. 
C) Pilobolus sp. 
D) Mucor sp. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Absidia&action=edit&redlink=1
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28) Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso nos 

itens abaixo que falam sobre complexo 

teníase/cisticercose: 

 

 (  ) O homem é o único hospedeiro definitivo da forma 

adulta da T. solium e da T. saginata. O suíno 

doméstico ou javali é o hospedeiro intermediário da 

T. solium e o bovino é o hospedeiro intermediário da 

T. saginata, por apresentarem a forma larvária 

(Cysticercus cellulosae e C. bovis, respectivamente) 

nos seus tecidos. 

(   ) Morfologicamente os parasitas desse complexo 

apresentam corpo dividido em escólex, colo e 

estróbilo, apresentando um sistema digestivo 

simples, mas também algumas particularidades como 

escólex possuindo 4 ventosas e uma dupla coroa de 

acúleos inseridos no rostro observados na espécie 

Taenia solium. 

(    ) O complexo teníase/cisticercose é constituído por 

duas entidades mórbidas distintas, causadas por 

cestódios, em fases diferentes do seu ciclo de vida.  

A teníase é provocada pela presença da forma adulta 

da Taenia solium ou da Taenia saginata, no intestino 

delgado. A cisticercose é causada pela larva da 

Taenia saginata nos tecidos, ou seja, é uma 

enfermidade somática. 

(   ) O cisticerco aloja-se em diversas partes do 

organismo, como tecidos musculares ou 

subcutâneos; glândulas mamárias (mais raramente); 

globo ocular e, com menor frequência, no sistema 

nervoso central. 

 

A sequência correta dos itens é: 

 

A) F, V, F, F 

B) V, F, F, F 

C) F, V, V, V 

D) V, V, F, F 

 

29) A qualidade do peixe fresco destinado ao comércio 

nacional ou internacional é definida como espécies 

saudáveis e de qualidade adequada ao consumo 

humano, desde que seja convenientemente lavado, 

conservado pelo resfriamento a uma temperatura 

próxima ao ponto de congelamento da água. Todo 

esse regulamento é procedido pelo Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, 

Através dessas especificações técnicas podemos 

classificar esse peixe como: 

 

A) Congelado e inteiro 

B) Inteiro e eviscerado 

C) Pré-cozido e eviscerado 

D) Fatiado e Cozido 

30) O artigo 2°, sobre as doenças listadas pelo Anexo da 

Instrução Normativa n° 50, de 24 de setembro de 

2013, relata ao serviço veterinário oficial, composto 

pelas unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento e pelos Órgãos Estaduais de 

Defesa Sanitária Animal, em atendimento ao art. 5º 

do Anexo do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 

2006 que o surgimento de uma notificação de 

suspeita ou ocorrência de doença listada no Anexo 

desta instrução normativa é obrigatória para qualquer 

cidadão, bem como para todo profissional que atue 

na área de diagnóstico, ensino ou pesquisa em 

saúde animal. Assinale a alternativa que contenha 

somente doenças que requerem notificação imediata 

de qualquer caso suspeito: 

 

A) Febre Aftosa, Encefalopatia Espongiforme Bovina, 

Língua Azul, Estomatite Vesicular, Antraz 

(carbúnculo hemático). 

B) Tuberculose, Brucelose, Encefalopatia Espongiforme 

Bovina, Febre Aftosa, Surra Equina. 

C) Estomatite Vesicular, Dermatose nodular contagiosa, 

Língua Azul, Anaplasmose bovina, Leptospirose 

D) Carbúnculo sintomático/manqueira, Antraz 

(carbúnculo hemático), Miíase por Cochliomyia 

hominivorax, Varíola bovina, Leptospirose. 

 

31) Em relação aos tipos de métodos de controle, 

relacione os itens abaixo: 

 

I. Controle estratégico 

II. Controle biológico 

III. Controle tático 

IV.  Controle pelo método de famacha 

V. Controle integrado 

 

(  ) Deve-se realizar a vermifugação em momentos que 

favoreçam o aparecimento de um surto. 

(  ) Método de controle que utiliza produtos químicos e não 

químicos. 

(   ) Método direcionado para parasitas no estágio de vida 

livre. 

(  ) Método de controle utilizado para a vermifugação dos 

animais em determinadas épocas em relação aos 

períodos chuvoso e seco. 

(   ) Comparação da coloração da conjuntiva ocular, com 

auxílio de tabela desenvolvida para utilização 

emcampo. 

 

A sequência correta dos itens é: 

 

A) I – IV – III – V – II  

B) II – I – V – III – IV 

C) III – V – II – I – IV 

D) V – IV – II – V – III 
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32) O processo de determinação de bases voláteis e 

aminas em amostras de peixes e outros pescados 

para consumo é um processo muito importante, uma 

vez que a temperatura é um fator de grande 

importância durante o andamento desse processo. 

Em relação a isso, a temperatura durante esse 

procedimento não deve ultrapassar, em graus 

Celsius, a: 

 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 

33) Assinale a alternativa que apresenta mecanismos e 

elementos das doenças transmissíveis em relação a 

sua identificação: 
 

A) Porta de entrada, fonte de infecção, vias de 

eliminação e vias de transmissão. 

B) Agente infeccioso, vias de infecção, hospedeiro e 

vetores biológicos. 

C) Afecção, vetores, porta de entrada, vias de infecção, 

transmissão. 

D) Endemias, incidências, fonte de infecção, 

incidências. 

 

34) O pescado que tenha por líquido de cobertura uma 

salmoura fraca, adicionada ou não de substâncias 

aromáticas é conhecido como: 
 

A) Pescado ao natural 

B) Pescado em conserva 

C) Pescado em azeite 

D) Pescado ao molho 

 

35) A chamada ―gordura de marmoreio‖, presente em 

certos cortes de carne bovina e que influencia na sua 

maciez, nada mais é que o acúmulo de gordura no: 

 

A) Tecido subcutâneo. 

B) Tecido intermuscular. 

C) Tecido intramuscular. 

D) Tecido perimuscular. 

 

36) A carne bovina in natura possui diversos nutrientes, 

dentre eles proteínas de alto valor biológico, água e 

lipídios, mas também, geralmente, apresenta baixas 

concentrações de carboidratos e vitaminas. Dentre 

as vitaminas citadas, assinale a alternativa que 

contenha uma das quais a carne bovina in natura é 

uma de suas principais fontes: 
 

A) Vitamina C. 

B) Vitamina B12. 

C) Vitamina K. 

D) Vitamina E. 

37) O leite de vaca, que possui de 0,6 a 2,9% de gordura 

em sua composição, é classificado em: 

 

A) Leite padronizado. 

B) Leite integral. 

C) Leite semidesnatado. 

D) Leite desnatado. 

 

38) Existem substâncias estranhas que são adicionadas 

ao leite de vaca, de maneira intencional e 

fraudulenta, com o intuito de conservá-lo e neutralizá-

lo, ou seja, inibir o crescimento bacteriano e/ou 

neutralizar a acidez de um leite já ácido. Dentre as 

substâncias citadas abaixo, assinale a alternativa que 

não contenha um conservante ou neutralizante: 

 

A) Amido. 

B) Peróxido de hidrogênio. 

C) Bicarbonato de sódio. 

D) Formol. 

 

39) A definição ―causas potenciais de danos inaceitáveis 

que possam tornar um alimento impróprio ao 

consumo e afetar a saúde do consumidor, ocasionar 

a perda da qualidade e da integridade econômica dos 

produtos‖, dentro do tema de Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle, se refere a: 

 

A) Risco. 

B) Ponto crítico de controle. 

C) Perigo. 

D) Severidade. 

 

40) Dentre as situações observadas a seguir, assinale 

aquela que não contenha ambas as causas de 

encaminhamento de bovinos à matança de 

emergência em abatedouros: 

 

A) Decúbito forçado e fêmeas em estado gestacional 

inicial. 

B) Animais doentes e agonizantes. 

C) Animais fraturados e com hemorragia. 

D) Animais hipotérmicos e hipertérmicos. 

 

41) ―Estabelecimento dotado de instalações adequadas 

para a matança de quaisquer das espécies de 

açougue, visando o fornecimento de carne em 

natureza ao comércio de carne e sem dependências 

para industrialização, dispondo obrigatoriamente de 

instalações e aparelhagem para o aproveitamento 

completo e perfeito de todas as matérias-primas e 

preparo de subprodutos não comestíveis‖ define: 

 

A) Fábrica de matança. 

B) Entreposto-frigorífico. 

C) Matadouro-frigorífico. 

D) Matadouro. 
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42) Os gânglios linfáticos, também chamados de 

linfonodos, são órgãos do sistema linfoide 

importantes para a detecção de enfermidades locais 

ou generalizadas, durante a inspeção post mortem 

de bovinos. Alguns dos linfonodos que sempre 

devem ser examinados após incisão são: 
 

A) Tuberais e ilíacos. 

B) Retro-mamários e retro-faríngeos. 

C) Inguinais e pré-escapulares. 

D) Pré-peitorais e hepáticos. 

 

43) Em se tratando de leite de retenção e colostro 

bovinos, assinale a alternativa correta: 
 

A) O leite de retenção é o produto da ordenha entre o 

décimo e o trigésimo dia após o parto. 

B) O colostro é o produto da ordenha obtido após o 

parto e enquanto estiverem presentes os elementos 

que o caracterizem, e pode ser aproveitado na 

indústria de produtos destinados à alimentação 

humana. 

C) O leite de retenção é o produto da ordenha a partir 

do trigésimo dia antes do parto. 

D) O aproveitamento para fins de alimentação humana 

do leite de retenção é permitido, desde que destinado 

à produção de soro do leite ou leite em pó. 

 

44) Assinale a alternativa correta em se tratando dos 

agentes etiológicos da tuberculose, uma zoonose 

ainda presente no Brasil: 
 

A) O Mycobacterium bovis possui uma especificidade 

única a bovinos e bubalinos, portanto não afeta 

humanos. 

B) O M. tuberculosis é a principal causa de tuberculose 

em humanos, mas também pode ser transmitida a 

bovinos e bubalinos. 

C) As microbactérias do complexo MAIS (M. avium, M. 

intracellulare e M. scrofulaceum) são altamente 

patogênicas para os bovinos e bubalinos. 

D) Os suínos são imunes às micobactérias do complexo 

MAIS. 

 

45) A Influenza Equina, também chamada de Gripe dos 

Cavalos, é uma virose de certa importância por gerar 

problemas econômicos em haras e impactos em 

eventos equestres.  Sobre essa doença, assinale a 

alternativa incorreta: 
 

A) O agente etiológico é o vírus da Família 

Orthomyxoviridae e Gênero Influenzavirus A. 

B) O vírus possui alta resistência ambiental frente ao 

calor, desidratação e desinfetantes comuns. 

C) A transmissão pode ocorrer através de contato direto 

entre equídeos, aerossóis e dejetos contaminados. 

D) O diagnóstico pode ser realizado através de 

isolamento viral em ovo embrionado ou cultura de 

células. 

46) Espécie animal em que a formação dos folículos pré-

ovulatórios e ovulações somente ocorrem caso haja 

a cópula: 

 

A) Canina. 

B) Felina. 

C) Bovina. 

D) Ovina. 

 

47) Existem diversos parâmetros a serem avaliados na 

escolha de um garanhão com o objetivo de um bom 

potencial de fertilidade. Assinale a alternativa que 

não contenha parâmetros de fertilidade na escolha 

do doador de sêmen equino: 

 

A) Largura, biometria e consistência testicular; culturas 

da uretra, prepúcio e sêmen. 

B) Comportamento sexual; Número de montas por 

ejaculação. 

C) Porcentagem de espermatozoides com motilidade 

retilínea; pelagem e outras características fenotípicas 

do animal. 

D) Concentração de espermatozoides; pH do sêmen. 

 

48) Não se permite o aproveitamento de leite de vaca, de 

cabra, da ovelha e de outras espécies quando: 

 

A) As fêmeas se apresentem clinicamente sãs e em 

bom estado de nutrição. 

B) Não reajam à prova de tuberculose (tuberculina) nem 

apresentem reação positiva às provas do diagnóstico 

da brucelose, obedecidos aos dispositivos da 

legislação em vigor. 

C) Não estejam no período final de gestação.  

D) Estejam na fase colostral. 

 

49) Não devem ser abatidos de emergência animais: 

 

A) Com hemorragias 

B) Agonizantes 

C) Com fraturas 

D) Gestantes  
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50)  Nos casos comprovados de peste bovina, 

peripneumonia contagiosa, carbúnculo hemático, 

gangrena gasosa, ruiva e mormo, os animais são: 

 

A) Imediatamente sacrificados no "Departamento de 

Necropsias"; os cadáveres devem ser incinerados ou 

transformados em aparelhagem apropriada, 

aplicando-se as medidas de defesa sanitária animal 

em vigor. 

B) Sacrificados no "Departamento de Necropsias" se os 

animais estiverem com a carne muito danificada, 

estando imprópria para consumo, caso contrário, o 

animal deve ser abatido normalmente. 

C) Observados por 48 horas; se no fim desse período 

não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício de 

todo o lote, no final da matança. 

D) Isolados de todo o lote e ocorre a aplicação do 

medicamento necessário, permanecendo os animais 

em observação pelo tempo que a Inspeção Federal 

julgar conveniente, sendo que no mínimo deve 

decorrer 21 dias depois da última morte ou da 

aplicação do medicamento para sacrifício de 

qualquer animal do lote. 

 

51) Não são características organolépticas de um peixe 

bom para consumo: 

 

A) Superfície do corpo limpa, com relativo brilho 

metálico. 

B) Ventre fundo, macio, deixando impressão duradoura 

à pressão dos dedos. 

C) Olhos transparentes, brilhantes e salientes, 

ocupando completamente as órbitas. 

D) Vísceras íntegras, perfeitamente diferenciadas. 

 

52) Considera-se fraudado, adulterado ou falsificado o 

leite que: 

 

A) Apresentar teor de gordura mínimo de 3%  

B) For adicionado de substâncias conservadoras ou de 

quaisquer elementos estranhos à sua composição. 

C) Demonstrar caracteres normais. 

D) Tiver acidez em graus Dornic entre 15 e 20. 

 

53)  Os estabelecimentos de produtos de origem animal 

devem satisfazer às seguintes condições básicas e 

comuns, EXCETO: 

 

A) Dispor de área suficiente para construção do edifício 

ou edifícios principais e demais dependências. 

B) Dispor somente de artificial abundantes, bem como 

de ventilação também artificial suficiente em todas as 

dependências. 

C) Possuir pisos convenientemente impermeabilizados 

com material adequado, exigindo-se, conforme a 

natureza do estabelecimento e condições pelo 

D.I.P.O.A., o cimento comum ou colorido com 

vermelhão, ladrilhos hidráulicos ou de ferro, lages de 

pedra reconhecidamente impermeável e de fácil 

junção ou outro material previamente aprovado; os 

pisos devem ser construídos de modo a facilitar a 

coleta das águas residuais e sua drenagem para a 

rede de esgoto. 

D) Ter paredes e separações revestidas ou 

impermeabilizadas, como regra geral, até 2 m de 

altura no mínimo, e, total ou parcialmente, quando 

necessário, com azulejos brancos vidrados e, em 

casos especiais, a juízo do D.I.P.O.A., com outro 

material adequado; a parte restante será 

convenientemente rebocada, caiada ou pintada. 

 

54) Toxinfecção causado por alimentos é: 

 

A) Uma doença que resulta da ingestão de alimentos 

que contêm microrganismos que se multiplicam no 

intestino. 

B) Uma doença que ocorre pela ingestão da toxina 

presente no alimento.  

C) Ingestão de alimento com microrganismos 

patogênicos, que produzirá toxinas no intestino. 

D) Uma doença causada por presença de veneno 

sintético no alimento. 

 

55)  Os venenos podem ter acesso à circulação 

sistémica por meio de aplicações tópicas, inalação, 

injeções ou ingestão, e em caso de envenenamento 

deve ser feito a prevenção de uma maior absorção 

do veneno ingerido com a descontaminação. A 

utilização do carvão ativado ocorre na 

descontaminação pela: 

 

A) Indução da êmese 

B) Lavagem gástrica 

C) Lavagem entero-gástrica 

D) Adsorção do tóxico 
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56) O controle da brucelose ocorre da seguinte forma: 

 

A) Tratamento dos animais infectados com antibióticos. 

B) Isolamento dos animais infectados por 30 dias até 

que sejam curados com uso de medicamentos. 

C) Ações de tratamento de animais infectados à base de 

antibióticos e sacrifício dos animais não curados. 

D) Ações de vacinação em massa de fêmeas e 

diagnóstico e sacrifício dos animais positivos. 

 

57)  Sobre leptospirose, pode-se afirmar que: 

 

A) É uma doença de distribuição mundial que acomete 

exclusivamente roedores, caracterizada por uma 

enfermidade infecciosa que afeta múltiplos órgãos. A 

disfunção renal hepática, a miocardite e a hemorragia 

pulmonar são as principais manifestações clínicas 

observadas em consequência a uma vasculite 

causada por injúrias diretas às células do endotélio 

capilar. 

B) É uma zoonose de distribuição mundial que acomete 

animais domésticos, silvestres e homem, 

caracterizada por uma enfermidade infecciosa que 

afeta múltiplos órgãos. A disfunção renal hepática, a 

miocardite e a hemorragia pulmonar são as principais 

manifestações clínicas observadas em consequência 

a uma vasculite causada por injúrias diretas às 

células do endotélio capilar. 

C) É uma zoonose de distribuição mundial que acomete 

animais domésticos, silvestres e homem, 

caracterizada por uma enfermidade infecciosa que 

afeta especialmente o coração, causando uma 

miocardite. 

D) É uma doença de distribuição mundial que acomete 

exclusivamente o homem, caracterizada por uma 

enfermidade infecciosa que afeta o pulmão, 

causando uma grave fibrose pulmonar. 

 

58)  Na Doença de Chagas, os órgãos mais atingidos no 

hospedeiro vertebrado são: 
 

A) Coração, esôfago e intestino. 

B) Cérebro, pulmão e fígado. 

C) Rins, pâncreas e vesícula urinária. 

D) Pele, vesícula biliar e fígado. 

 

59) No ciclo estral da fêmea bovina, a fase onde o animal 

não aceita monta, que ocorre a ovulação e é 

considerado o melhor momento para inseminação 

artificial, é conhecida como: 

 

A) Proestro. 

B) Estro. 

C) Metaestro. 

D) Diestro. 

60) É uma zoonose causada por um protozoário, pode 

manifestar-se como doença sistêmica severa, como 

ocorre na forma congênita. A mãe ao infectar-se pela 

primeira vez na gravidez, pode apresentar uma 

paralisia temporária e infectar o feto. Em pessoas 

imunodeprimidas, os cistos são reativados 

principalmente no cérebro, causando encefalite 

grave. Estas são características da: 

 

A) Listeriose 

B) Salmonelose 

C) Brucelose 

D) Toxoplasmose 

 

 

 


