ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

142 – MÉDICO VETERINÁRIO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) 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
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três 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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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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.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Abre-te Sésamo
A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O
hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa,
seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o
caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou
em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de
impotência, fugiu dali. [...]
O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais
senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem
seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank,
seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos.
A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se
você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você
só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...]
Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus
neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite
maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]
Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha
abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você
guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria
as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático.
Alexandre Garcia (com adaptações)
01) Em todas alternativas a palavra destacada

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

02) De acordo com a leitura do texto, é

incorreta a afirmação:
(A) O autor do texto menciona com ironia um

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase

maior do que ela. (= SEGURAVA)
(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio,

cheia
de
teclas,
e
sentenciou...”
(=DETERMINOU)
(C) “...na medida das senhas que ele é escravo
para ter acesso à vida.”
(=
EGRESSO)
(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os
recados...” (= DESCOBRE)

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

aspecto da modernidade: o excesso de
senhas no dia-a-dia.
(B) Com humor, o autor mostra que colocar
todas as senhas em um único lugar, como
na agenda eletrônica, não desobriga as
pessoas de memorizar a senha que dá
acesso a todas as outras.
(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos
exemplos de situações do cotidiano em que
se necessita de senha.
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a

importância do uso de senhas para a
segurança das pessoas.

06) Assinale a opção em que há concordância

inadequada, de acordo com a norma culta:
(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas,

exceto:
(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30

minutos” o verbo destacado encontra-se no
pretérito imperfeito do modo indicativo.
(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o
que pretendia...” o temo destacado introduz
a ideia de comparação.
(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com
um olhar de impotência, fugiu dali...” a
relação de sentido estabelecida pela
conjunção destacada é de oposição.
(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio
dinheiro ou até sem a vida”, o sentido
expresso pela preposição destacada é de
finalidade.
04) Assinale a alternativa em que NÃO há

presença de voz passiva sintética.
(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira.
(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a

bondes.
(B) Estados Unidos anunciou sua participação

no projeto.
(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas,
ninguém nos ajudaram.
(D) No baile de formatura, não foi permitido
entrada de crianças.
07) Em

todas alternativas o significado
contextual do termo destacado está correto,
exceto em:

(A) O técnico estava na iminência de ser

demitido pelo clube.
(B) A seção com o psicólogo durou mais do
que o planejado.
(C) De acordo com o censo realizado pelo
governo, a população brasileira já passou
dos 200 milhões de habitantes.
(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados
pela manhã.
08) Leia o fragmento abaixo:

partida de futebol.
(C) Descobriram-se novas provas contra o

Deputado.
(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do
desabamento do prédio.
05) Na frase “Se for sensato, você percebe que

sua memória não pode ser ocupada com
tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula
se justifica por:
(A) separar o aposto.
(B) separar adjunto adverbial deslocado.
(C) separar oração adverbial.

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis
e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível
achar comida em qualquer esquina, a preços
módicos. Já se provou que as pessoas ingerem
uma quantidade significativamente maior de
calorias.”
O vocábulo destacado no texto têm como
antônimo:
(A) baixos.
(B) razoáveis.
(C) altos.
(D) modestos.

(D) indicar a elipse de um termo.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação

ao emprego dos pronomes, de acordo com
a norma culta vigente.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Abd-ô-men

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do

(B) Fi-lan-tro-po

mês para a Itália?
(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no
papamóvel.
(C) Para mim, corrigir os textos será fácil.
(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos
anos.

(C) Pa-ra-noi-a
(D) Re-vól-ver
15) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa CORRETA.
(A) Apa-re-lho

10) Assinale a alternativa em que a palavra

está escrita incorretamente:
(A) Acetinado

(B) Cre-scer
(C) La-re-i-ra
(D) Pneu-má-ti-co

(B) Facinante
(C) Pretensioso
(D) Procissão
11) De acordo com a posição da sílaba tônica,

classificam-se como paroxítonas as duas
palavras da opção:
(A) saci / crochê.
(B) ângulo / matemática.
(C) rapidamente/ pezinho.
(D) algum / dúvida.
12) Assinale a opção em que há erro na

identificação do elemento mórfico grifado:
(A) aborrecido: desinência de masculino.
(B) imaginar: radical.
(C) saberia: tema
(D) pretendeu: vogal temática
13) Assinale a alternativa em que a frase

encontra-se na voz verbal ativa:
(A) A igreja será reformada.
(B) Ele fez o trabalho.
(C) O menino feriu-se
(D) O trabalho foi feito por ele.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 16 A 20
16) O tipo de arquivo e respectiva extensão

usada no ambiente Windows não está
corretamente identificado em:
(A) JPG- É basicamente o principal formato de

arquivos de imagens digitais atualmente.
Além do computador, este tipo de arquivo é
usado também nas câmeras digitais ou
telefones com recurso de câmera.
(B) PDF- É usado no Power Point como padrão
dos arquivos de apresentação gerados por
ele.
(C) XLS- Tipo de arquivo usado pelo Excel para
criar e editar planilhas.
(D) ZIP- Indica um arquivo compactado com
outros arquivos ou pastas.
17) Assinale a alternativa que apresenta um

elemento componente do Hardware de um
computador que encontra-se incorretamente
caracterizado:
(A) Disco

rígido ou popularmente chamado
de HD (do inglês Hard Disk Drive) é o
componente do computador onde são
gravados e armazenados os dados.
(B) Memória ROM: A memória ROM é uma
unidade de armazenamento rápido. Ela
segura as informações que estão sendo
criadas ou manipuladas pelo usuário, e
manda para o processador. Quando o
computador é reiniciado, os dados da
memória ROM são apagados.
(C) O processador, também conhecido por
“CPU” (que em português significa “Unidade
central de processamento”) é onde se
realizam as instruções de um programa de
computador.
(D) Pen
drive:
É
um
dispositivo
de
armazenamento de dados portátil, pode ser
plugado em qualquer computador com porta
USB.
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

18) No Windows existem diversos atalhos, que

são combinações de teclas cuja função é
proporcionar acesso rápido a vários
recursos do computador. O atalho e sua
respectiva
função,
encontra-se
incorretamente associado em:
(A) Colar – Ctrl + V
(B) Desfazer – Ctrl+ Z
(C) Negrito – Ctrl + N
(D) Recortar – Ctrl + R
19) Em

uma planilha de Excel, deseja-se
calcular os valores registrados nas células
A1 a A10. A fórmula correta a ser utilizada
deverá ser:

(A) =SOMA(A1*A10)
(B) =SOMA(A1/A10)
(C) =SOMA(A1:A10)
(D) =SOMA(A1+A10)
20) Leia o trecho abaixo.

“É o software mais importante do computador.
Ele é instalado em uma área especial dentro do
disco rígido e é carregada, para a memória RAM,
toda vez que o computador é ligado.”
O tipo de Software é o:
(A) Software Rígido.
(B) Software Básico.
(C) Software Utilitário.
(D) Software Aplicativo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre a raiva e correto afirmar:
(A) O

agente
Lyssavirus,
da
família
Rickettsiaceae com oito genótipos
(B) Não é doença de notificação compulsória,
ficando a critério do medico veterinário a
informação
e
de
investigação
epidemiológica com busca ativa, para evitar
a ocorrência de novos casos e óbitos.
(C) O método de diagnostico laboratorial baseiase no clínico-epidemiológico não sendo
necessários exames laboratoriais (sorologia
ou isolamento).
(D) A transmissão no homem e nos animais
geralmente se efetua por mordedura, via
transcutânea pela penetração do vírus
contido na saliva do animal infectado e mais
raramente pela arranhadura e lambedura
das mucosas.
22) Baseado nos conhecimentos sobre inspeção

industrial e sanitária de produtos de origem
animal, não é correto afirmar que:
(A) É proibido o sacrifício de bovinos de acordo

com preceitos religiosos (jugulação cruenta),
mesmo que sejam destinados ao consumo
por comunidade religiosa que os requeira ou
ao comércio internacional com países que
façam essa exigência.
(B) A evisceração deve ser realizada sob as
vistas de funcionário da Inspeção Federal,
em local que permita pronto exame das
vísceras, com identificação perfeita entre
estas e as carcaças.
(C) Na inspeção de coelhos, o exame deve visar
especialmente a septicemia hemorrágica,
tuberculose, pseudo-tuberculose, pioemia,
pioseptcemia e mixomatose, rejeitando-se
os animais portadores dessas doenças.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

QUESTÕES DE 21 A 40
(D) Quando as lesões são de modo geral

discretas e circunscritas a um órgão ou
tecido, inclusive nos rins e gânglios
linfáticos, a carcaça será destinada a
esterilização pelo calor, depois de removidas
e condenadas às partes atingidas. No
estabelecimento onde não for possível esta
providência, as carcaças devem ser
condenadas.
23) São alguns dos objetivos da epidemiologia

exceto:
(A) Investigação e controle de doença de causa

desconhecida ou pouco compreendida.
(B) Aquisição de informações da ecologia e da
história natural da doença.
(C) Realizar o tratamento no âmbito individual
com base em estudos e experimentos
científicos.
(D) Avaliação econômica dos efeitos da doença
e dos custos benefícios das campanhas
alternativas de controle.
24) Sobre

Inseminação
afirmar que:

Artificial

é

correto

(A) Não deve ser adotada em propriedades de

bovinos de corte, sendo restrita a rebanhos
leiteiros.
(B) É uma prática pouco eficiente em programas
de reprodução de bovinos leiteiros.
(C) Tem como finalidade somente o aumento da
produção de bezerras, já que em programas
de reprodução com IA o número de bezerros
é muito pequeno não chegando a 10% nos
nascimentos.
(D) Dentro de um programa de inseminação
artificial, o inseminador constitui-se em peça
fundamental. De sua dedicação e condição
de trabalho vão depender, em grande parte,
os resultados.

Página 7 de 11

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

25) Sobre à Inseminação Artificial é correto dizer

que:
(A) Proporciona o melhoramento do rebanho em

maior tempo, mas a um custo mais baixo,
com
sêmen
de
reprodutores
comprovadamente superiores para a
produção de leite e carne.
(B) Reduz o risco de dispersão de doenças
transmitidas sexualmente.
(C) Não oferece vantagens no controle de
doenças. Pela monta natural tanto o touro
como a vaca podem transmitir doenças,
acontecendo o mesmo com a prática da
inseminação artificial.
(D) Constitui fator limitante a impossibilidade de
inseminar vacas zebuínas com sêmen de
touros europeus e vice versa, já que na
Inseminação Artificial é incompatível o
cruzamento entre raças de origem indianas
e europeias.

28) Sobre os requisitos de higiene na produção,

todas as
EXCETO:

alternativas

estão

corretas,

(A) O

anterior.
(B) No colo uterino, respeitando a não
ultrapassagem de 2 anéis cervicais.
(C) Dentro do corpo do útero.
(D) Única e exclusivamente no corno uterino
direito, devido ao seu maior calibre e
consequentemente maior capacidade de
armazenamento de sêmen.

estabelecimento não deve aceitar
nenhuma matéria-prima ou insumo que
contenha parasitas, microrganismos ou
substâncias tóxicas, decompostas ou
estranhas, que não possam ser reduzidas a
níveis aceitáveis através de processos
normais de classificação e/ou preparação ou
fabricação.
(B) O responsável técnico deve dispor de
padrões de identidade e qualidade da
matéria-prima ou insumos de forma a poder
controlar os contaminantes passíveis de
serem reduzidos a níveis aceitáveis, através
dos processos normais de classificação e/ou
preparação ou fabricação.
(C) O controle de qualidade da matéria-prima ou
insumo deve incluir a sua inspeção,
classificação, sendo obrigatório a análise
laboratorial, depois de serem levados à linha
de fabricação. Na fabricação somente
devem ser utilizadas matérias primas ou
insumos em boas condições.
(D) As matérias-primas e os ingredientes
armazenados nas áreas do estabelecimento
devem ser mantidos em condições tais que
evitem sua deterioração, protejam contra a
contaminação e reduzam os danos ao
mínimo possível. Deve-se assegurar,
através do controle, a adequada rotatividade
das matérias-primas e ingredientes.

27) Sobre os métodos de análises do leite, a

29) Todos os requisitos citados abaixo são

colheita de amostra, por produtor, no mínimo
2 (duas) vezes por mês, para análise
completa,
incluirá
pelo
menos
os
parâmetros, EXCETO:

considerados básicos para a implantação de
um APPCC (Análises de perigos e pontos
críticos de controle), segundo a Portaria n°
46 de fevereiro de 1998, EXCETO:

26) Na técnica reto-vaginal de inseminação

artificial com
depositado:

palhetas,

o

sêmen

é

(A) Exclusivamente na vagina em sua porção

(A) Determinação do teor de Gordura.
(B) Pesquisa de indicadores de Fraudes e

Adulterações.
(C) Determinação da Densidade Relativa.
(D) Pesquisa de Resíduos de Antibióticos não
sensíveis para LMR - Limites Máximos de
Resíduos.
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

(A) Sensibilização para a qualidade.
(B) Comprometimento da Direção da Empresa

com o plano.
(C) Implantação e Execução.
(D) Responsabilidade, mas não Capacitação.
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30) As Boas Práticas de Fabricação estabelece

os requisitos gerais (essenciais) de higiene
e de boas práticas de elaboração para
alimentos elaborados/industrializados para o
consumo humano. Existem alguns conceitos
importantes, marque a opção que define o
que são as boas práticas de elaboração.
(A) É o conjunto de todas as operações e

processos praticados para a obtenção de um
alimento terminado.
(B) É o conjunto de tarefas e requisitos para a
correta conservação de insumos e produtos
terminados.
(C) São os procedimentos necessários para a
obtenção de alimentos inócuos e saudáveis
e sãos.
(D) São as operações pelas quais se fraciona
um alimento sem modificar sua composição
original.
31) Todos

são
considerados
aplicados no APPCC, EXCETO:

princípios

(A) Identificação do Perigo.
(B) Identificação do Ponto Crítico (PC).
(C) Estabelecimento do Limite Crítico.
(D) Equipamentos descalibrados.
32) O que é um APPCC?

(A) Controle eficiente e ativo dos perigos.
(B) Consolidação da imagem e credibilidade da

empresa.
(C) Alto nível de segurança dos alimentos.
(D) Tempo de verificação dos resultados à longo
prazo.
34) São

procedimentos preliminares
elaboração do APPCC, EXCETO:

para

(A) Comprometimento da direção.
(B) Definição do coordenador do programa.
(C) Programa de capacitação técnica.
(D) Não

precisa ter formação universitária
compatível com as funções exercidas.

35) Listeria monocytogenes é um patógeno

oportunista capaz de sobreviver e de se
multiplicar fora de hospedeiros animais. É
uma bactéria Gram-positiva pertencente à
família Listeriaceae que cresce em presença
ou na ausência de oxigénio (anaeróbia
facultativa). As células têm a forma de
pequenos bastonetes e a sua mobilidade é
conferida por flagelos (a 25ºC apresenta
uma mobilidade do tipo "cambalhota", e a
35ºC é imóvel). A bactéria em questão é
considerada imóvel quando exposta a uma
temperatura de 35°C. A respeito deste
agente, é correto afirmar que:

(A) Sistema eficiente na detecção e controle dos

(A) São bactérias hemolíticas e a produção de

perigos alimentares, levando estes perigos a
valores aceitáveis no produto final.
(B) É o que não representa risco à saúde e
integridade física do consumidor.
(C) Define os requisitos essências de higiene e
manipulação de alimentos para consumo
humano.
(D) Estabelece
os
procedimentos
e
responsabilidades relativos ao controle e
vigilância da qualidade da água de consumo
humano e seu padrão de potabilidade.

hemolisina é uma das propriedades
associadas à patogenicidade.
(B) São fungos saprófitas que se desenvolvem
com frequência em pães e queijos.
(C) São bastonetes curtos, Gram negativo e
esporulados.
(D) São Gram positivo, bastonetes curtos,
imóveis e aeróbios facultativos.

33) Todas

as
alternativas
consideradas vantagens
EXCETO:

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

abaixo
são
do APPCC,
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36) Sobre as Condições Higiênico-Sanitárias

(D) O leite obtido deve ser coado em recipiente

Específicas para a Obtenção da MatériaPrima, descritas na IN 51 de 18/09/2002.
Devem ser seguidos os preceitos contidos
no "Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas
Práticas
de
Fabricação
para
Estabelecimentos
Elaboradores/Industrializadores
de
Alimentos, item 3: Dos Princípios Gerais
Higiênico-Sanitários das Matérias-Primas
para
Alimentos
Elaborados/Industrializados", aprovado pela
Portaria nº 368/97 - MA, de 04 de setembro
de 1997. Todas as afirmativas estão
corretas, EXCETO:

apropriado de aço inoxidável, náilon,
alumínio ou plástico atóxico e refrigerado até
a temperatura fixada neste Regulamento,
em até 5 h (cinco horas).
37) De acordo com a Portaria MS nº 326, de 30

de julho de 1997, Boas Práticas são os
procedimentos necessários para garantir a
qualidade dos alimentos. A redução, através
de agentes químicos ou métodos físicos
adequados, do número de microrganismos
no prédio, instalações, maquinários e
utensílios, a um nível que não origine
contaminação do alimento que será
elaborado, é a definição de:

(A) As tetas do animal a ser ordenhado devem

(A) Limpeza

sofrer prévia lavagem com água corrente,
seguindo-se
secagem
com
toalhas
descartáveis e início imediato da ordenha,
com descarte dos jatos iniciais de leite em
caneca de fundo escuro ou em outro
recipiente específico para essa finalidade.
Em casos especiais, como os de alta
prevalência de mamite causada por
microrganismos do ambiente, pode-se
adotar o sistema de desinfecção das tetas
antes da ordenha, mediante técnica e
produtos
desinfetantes
apropriados,
adotando-se cuidados para evitar a
transferência de resíduos desses produtos
para o leite (secagem criteriosa das tetas
antes da ordenha).
(B) A limpeza do equipamento de ordenha e do
equipamento de refrigeração do leite deve
ser feita de acordo com instruções do
fabricante, usando-se material e utensílios
adequados, bem como detergentes inodoros
e incolores.
(C) Após a ordenha, desinfetar imediatamente
as tetas com produtos apropriados. Os
animais devem ser mantidos em pé pelo
tempo necessário para que o esfíncter da
teta volte a se fechar. Para isso, recomendase oferecer alimentação no cocho após a
ordenha.

(B) Desinfecção

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

(C) Contaminação
(D) Sanitização
38) São doenças de notificação compulsória em

todo território nacional, marque a opção
CORRETA:
(A) Botulismo, carbúnculo ou antraz, dengue,

hanseníase.
(B) Gastrointerite, aerosaculite, colibacilose.
(C) Diarréia, Broncopneumonia, teniose.
(D) Neurocisticercose,
cisto
hidático,
toxoplasmose.
39) Sobre as bactérias envolvidas em Doenças

Transmitidas
Por
alimentos
(DTAs),
responda: A bactéria Bacillus cereus é
considerada:
(A) Gram -, Anaeróbio e psicrotróficas.
(B) Gram

+,
Anaeróbio
facultativo
e
termodúricas.
(C) Gram +, Aeróbias e Mesófilas.
(D) Gram -, Anaeróbio facultativo e termófilas.
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40) Todos os microrganismos listados abaixo

estão associados com doenças transmitidas
por alimentos (DTAs), EXCETO:
(A) Escherichia coli O 157:H7.
(B) Listeria monocytogenes.
(C) Shigella dysenteriae
(D) Toxoplasma gondi.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

Página 11 de 11

