
 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO 
 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 04/2015 
 

MÉDICO VETERINÁRIO AGROPECUÁRIA 
PROVA TURNO MANHÃ 

 

S Ó     A B R A     Q U A N D O     AUTORIZADO 

Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) 
e Conhecimentos Específicos (10 questões), conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 
04/2015. 

Use como rascunho o Cartão-Resposta reproduzido ao final deste caderno. 

Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS: 

- Confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade. 

- Assine, à tinta, no espaço próprio indicado. 

Atenção ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS: 

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada de cada questão; 

- assinale somente uma alternativa em cada questão. 

Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa. Também não serão 
computadas questões não assinaladas ou rasuradas. 

 NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. CUIDE BEM 
DELA. ELA É A SUA PROVA. 

O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo para a assinatura e transcrição 
das respostas do Caderno de Questões para a FOLHA DE RESPOSTAS . 

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o CADERNO DE PROVAS,      
01 (uma) hora após o início da prova. 

Reserve os últimos 30 minutos para preencher sua FOLHA DE RESPOSTAS. 

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 
providências necessárias. 

Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

 

Instrução:  Leia o texto a seguir para responder às 

questões de 01 a 05: 

 

Mal-ajambrados 

Antonio Prata  

O problema não era nas minhas costas, disse o 
médico, era na nossa espécie. Então tirou da 
estante um velho livro de anatomia e mostrou que a 
coluna e o abdome humanos haviam se 
desenvolvido durante milhões de anos para 
sustentar quadrúpedes, não bípedes. Acontece que 
lá nas savanas da África, num dia iluminado para o 
intelecto e aziago para a lombar, algum ancestral 
conseguiu se apoiar em duas pernas, posição que 
lhe permitiu enxergar mais longe e ter as mãos livres 
para construir ferramentas, fazer cafuné e jogar 
joquempô. 

A ereção do hominídeo impressionou muitíssimo as 
hominídeas do bando, que vieram todas correndo e 
gritando “Seus genes! Seus genes! Queremos 
espalhar seus genes!”, razão pela qual passamos a 
andar sobre duas pernas e a bufar com as mãos nas 
costas, per saecula saeculorum. O médico fechou o 
livro e me indicou um pilates. 

Enquanto ergo lentamente o “core”, ao lado de mais 
seis ou sete entrevados bípedes que buscam, a 
duras penas, o fortalecimento torácico, sou tomado 
por um pensamento: e se, em vez de levantar, o 
macacão tivesse deitado? E se, em vez de 
passarmos de quatro para dois apoios, tivéssemos 
evoluído para nenhum? 

Ah, que futuro lindo nós perdemos! Em vez de 
andarmos envergados por aí, enfrentando passo a 
passo a inclemente gravidade, viveríamos nos 
arrastando ou rolando mundo afora, feito leões 
marinhos, feito morsas gordas e descansadas, sem 
jamais desconfiar que sob nosso adiposo sleeping-
bag corporal haveria horrores chamados “lombar” 
ou “escoliose” ou ”lordose“ ou ”hérnia de disco”. 

Dizem os biólogos que o bipedalismo foi crucial para 
o desenvolvimento humano –e não me refiro só à 
pedra lascada, ao cafuné e ao joquempô. Tirar a 
fuça do chão e pôr os olhos no horizonte sentenciou 
a primazia da visão sobre o olfato, do intelecto sobre 
os instintos, da cultura sobre a natureza e daí pra 
escrevermos sonetos, inventarmos a pizza com 
borda recheada de catupiry e projetarmos drones 
que entregam sonetos ou pizzas com borda 
recheada de catupiry foi um pulo. 

Mas quem disse que, deitados, não poderíamos ir 
ainda mais longe –mesmo sem sair do lugar? Quem 
sabe o que teria acontecido se, em vez de Homo 
erectus, depois Homo sapiens e Homo sapiens 
sapiens, evoluíssemos para Homo statelatus, 
depois para o Homo statelatus sapiens e –por que 
não?–, Homo statelatus sapientisimus? 

Sim, pois se enxergar mais longe nos deu a chance 
de encontrar mais comida e mais comida resultou 
no aumento do nosso cérebro, imagina o tamanho 
da nossa cachola com todas as calorias 
economizadas em uma existência 100% horizontal. 
Seríamos hoje morsas cabeçudas discutindo física 
quântica e James Joyce com as panças 
esparramadas no chão? 

Não há como saber. A biologia só consegue traçar 
o caminho percorrido, não os infinitos labirintos 
genéticos que deixamos de percorrer. Me resta 
apenas amaldiçoar o ancestral que primeiro se 
ergueu, fazer mais trinta segundos de 
”fortalecimento de oblíquo“ e três séries de 
”abdominais laterais sobre a bola suíça“, a fim de 
ajudar minha mal ajambrada verticalidade a dar com 
menos dor os passos que lhe restam antes que um 
susto, uma bala ou os vícios me ponham, 
definitivamente, na horizontal. 

(Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.breakingnewsl.org/colunas/antoni
oprata/2016/02/1744306-mal-ajambrados.shtml>.Acesso 

em: 13 mar.2016. Adaptado.) 

 

QUESTÃO 01------------------------------------------------- 
 

Analise as assertivas seguintes sobre o texto: 

I. A narrativa é utilizada como estratégia para 
introduzir a reflexão produzida pelo autor no 
texto. 

II. O objetivo principal do texto é relatar o episódio 
da consulta médica para, assim, criticar os 
estudos da biologia humana. 

III. O uso de uma linguagem formal e de 
expressões estrangeiras impede a 
compreensão do texto pelo seu público-alvo. 

IV. O humor é um dos recursos empregados na 
construção do texto. 

É CORRETO apenas o que se afirma em 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) II e IV. 
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QUESTÃO 02------------------------------------------------- 
 

“Acontece que lá nas savanas da África, num dia 
iluminado para o intelecto e aziago para a lombar 
[...].” 
“Em vez de andarmos envergados por aí, 
enfrentando passo a passo a inclemente gravidade 
[...].” 
 

A alternativa que apresenta um sinônimo do primeiro 
termo em negrito e um antônimo do segundo termo, 
respectivamente, é: 
 

A) nefasto e brando 

B) funesto e severa 

C) propício e intolerante 

D) favorável e indulgente 

QUESTÃO 03------------------------------------------------- 
 

Observe o uso do verbo “haver”, em negrito nos 
fragmentos abaixo: 

I. “Então tirou da estante um velho livro de anatomia 
e mostrou que a coluna e o abdome humanos 
haviam se desenvolvido durante milhões de anos 
para sustentar quadrúpedes, não bípedes.” 

II. “[...] feito morsas gordas e descansadas, sem 
jamais desconfiar que sob nosso adiposo sleeping-
bag corporal haveria horrores chamados ‘lombar’ou 
‘escoliose’ou ‘lordose‘ou ‘hérnia de disco’”. 

Considerando o padrão culto da língua, é 
CORRETO afirmar que, no fragmento I, o uso do 
verbo “haver” está 

A) incorreto, uma vez que ele é impessoal e, por 

isso, não deveria ter flexionado. No fragmento 

II, o uso está correto, pois permaneceu no 

singular, sendo impessoal. 

B) incorreto, uma vez que ele é impessoal e, por 

isso, não deveria ter flexionado. No fragmento 

II, o uso está incorreto, pois ele deveria ter 

flexionado para concordar com a expressão 

“horrores chamados”. 

C) correto, uma vez que ele funciona como auxiliar 

em uma locução verbal que apresenta sujeito 

composto.No fragmento II, o uso também está 

correto, pois permaneceu no singular, sendo 

impessoal. 

D) correto, uma vez que ele funciona como auxiliar 

em uma locução verbal que apresenta sujeito 

composto. No fragmento II, o uso está incorreto, 

pois ele deveria ter flexionado para concordar 

com a expressão “horrores chamados”. 

QUESTÃO 04------------------------------------------------- 

“[...] a fim de ajudar minha mal ajambrada 
verticalidade a dar com menos dor os passos (1) 
que (2) lhe restam antes que um susto, uma bala 
ou os vícios me ponham, definitivamente, na 
horizontal.” 

Os elementos em negrito nesse fragmento são 

classificados sintaticamente como 

 

A) (1) objeto direto; (2) objeto indireto. 

B) (1) objeto direto; (2) sujeito. 

C) (1) sujeito; (2) objeto indireto. 

D) (1) sujeito; (2) objeto direto. 

QUESTÃO 05------------------------------------------------- 

“Mas quem disse que, deitados, não poderíamos ir 
ainda mais longe –mesmo sem sair do lugar?” 

Só não possui a mesma classificação do termo em 
negrito no fragmento a conjunção (locução) presente 
em: 
 

A) Porém 

B) Contudo 

C) Apesar de 

D) No entanto 

QUESTÃO 06------------------------------------------------- 
 

O termo em negrito desempenha função de adjunto 

em: 

A) O amor à mãe é sagrado.  

B) A construção da ponte foi rápida. 

C) A construção do engenheiro foi questionada. 

D) A descoberta de ouro trouxe riquezas para 

Minas Gerais. 

QUESTÃO 07------------------------------------------------- 
 

A função sintática do pronome relativo, em 

negrito,foi CORRETAMENTE indicada entre 

parênteses em: 

A) O rapaz a quem amo chega amanhã. (objeto 

indireto) 

B) O homem que mente não é digno de confiança. 

(adjunto adnominal) 

C) O bom aluno que ele foi rendeu-lhe o prêmio. 

(predicativo do sujeito) 

D) O material de que tenho necessidade não está 

disponível. (objeto indireto) 
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QUESTÃO 08------------------------------------------------- 
 

As palavras foram grafadas de acordo com o Novo 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em: 

 

A) alcateia – colegislativo – cor de rosa 

B) reedição –  predeterminado – subumano 

C) preexistente – pan-americano – abrrogar 

D) madresilva – pé de moleque – metarregra 

QUESTÃO 09------------------------------------------------- 
 

Está de acordo com a norma culta da Língua 

Portuguesa a construção presente em: 

 

A) É possível que as garotas sejam vaidosas tal 

qual a tia. 

B) Água é boa para manter sempre o corpo 

hidratado e saudável.  

C) Ninguém entrega-se de corpo e alma a um 

projeto sem perspectivas de realização. 

D) 40% da população brasileira apresenta 

dificuldades em relação a interpretação de 

texto. 

QUESTÃO 10------------------------------------------------- 
 

A vida é um grande palco, e nós, seus artistas. 

Sobre esse enunciado, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) O verbo “ser”, na frase, pode ser classificado 

como verbo nocional. 

B) A ocorrência da segunda vírgula se justifica por 

ser um caso de zeugma.  

C) A expressão “um grande palco” pode ser 

classificada como objeto direto. 

D) As duas vírgulas são necessárias para isolar 

termo deslocado no período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 11------------------------------------------------- 
 

De acordo com a Lei nº 3.003, de 02 de maio de 
2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Itabirito-MG, marque a 
alternativa INCORRETA. 
 

A) Os servidores pertencentes à Secretaria 

Municipal de Educação não poderão ter 

estatuto próprio.  

B) Os servidores pertencentes à Guarda Municipal 

poderão ter estatuto próprio, contendo as 

situações específicas da respectiva classe. 

C) As relações entre a Administração Municipal e 

os seus servidores subordinam-se aos 

princípios constitucionais da igualdade, da 

impessoalidade, da legalidade, da moralidade e 

da eficiência.   

D) É vedado à Administração Municipal 

estabelecer diferença remuneratória pelo 

exercício de cargos e funções e critérios para 

admissão, por motivo de raça, idade, sexo, 

condição física, estado civil, religião e 

concepção filosófica e política. 

QUESTÃO 12------------------------------------------------- 
 
Na aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Itabirito–MG, são adotados 
conceitos sobre as atividades públicas.  
 
Leia os enunciados abaixo sobre o artigo 7 do 
referido estatuto e preencha as lacunas com a 
definição  que melhor complete as frases abaixo: 

 
I. ____________: Posto oficial de trabalho no 

Poder Executivo Municipal provido em caráter 

transitório e nos termos da lei, que não integra 

a categoria de cargo público. 

 

II. __________: É exercida exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo nos 

casos,condições  e  percentuais  mínimos  

previstos em lei, destinados apenas às 

atribuições de gerenciamento. 

 

III. __________: É toda pessoa física que, 

legalmente investida em cargo público, de 

provimentoefetivo  ou  em  comissão,  presta  

serviço  remunerado  à Administração Pública 

Direta e/ou Indireta do Poder Executivo do 

Município de Itabirito. 
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IV. __________: É o conjunto de atribuições e 

responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidas a 

umservidor,   criado   por   lei,   com   

denominação   própria, atribuições  específicas,  

número  certo  de  vagas  e  vencimento  

específico  pago  pelos  cofres  públicos  

municipais,  destinado  a  ser  preenchido  por  

pessoa  aprovada e classificada em Concurso 

Público. 

A alternativa que preenche CORRETAMENTE as 
lacunas, de cima para baixo, é:  
 
A) Cargo Público Efetivo – Função Pública – 

Função de Confiança – Servidor Público 

B) Função Pública – Cargo Público Efetivo – 

Função de Confiança – Servidor Público 

C) Servidor Público – Função Pública – Função de 

Confiança – Cargo Público Efetivo 

D) Função Pública – Função de Confiança – 

Servidor Público – Cargo Público Efetivo 

QUESTÃO 13------------------------------------------------- 
 
Em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Itabirito, o servidor, durante o estágio 
probatório, não poderá deixar de exercer as 
atribuições do cargo e/ou função, observadas 
regras bem explícitas. 
 
Analise as afirmativas a seguir relativas às razões 
de suspensão do estágio probatório, que será 
retomado a partir do término do impedimento: 
 
1. Afastamento para exercer mandato eletivo no 

Conselho Tutelar. 

2. Ocupar cargo em comissão ou função de 

confiança com atribuições não correlatas ao 

cargo efetivo. 

3. Licença para exercer mandato classista e 

entidade sindical. 

4. Licença para exercer apenas mandato eletivo 

na esfera do município. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas 
 

A) 1 e 2. 

B) 1 e 3. 

C) 3 e 4. 

D) 1, 2 e 3. 

 
 

QUESTÃO 14------------------------------------------------- 
 
De acordo com o Art. 4º do Título I dos Princípios 
Fundamentais da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, que aborda os 
princípios estabelecidos nas relações internacionais 
do país, assinale a alternativa INCORRETA relativa 
a esses princípios constitucionais. 
 

A) Prevalência dos direitos humanos 

B) Intervenção em casos de terrorismo 

C) Repúdio ao terrorismo e ao racismo 

D) Cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade 

QUESTÃO 15------------------------------------------------- 
 
O capítulo IV da Constituição do Estado de Minas 
Gerais trata do Município. Sobre este capítulo da 
Constituição de Minas Gerais, especificamente 
sobre os seus artigos 165 e166, analise as 
afirmativas abaixo:  
 

1. O Município, dotado de autonomia política, 
administrativa e financeira, organiza-se e 
rege-se por sua Constituição. 

2. O Município, nas leis que adotar, deve 
observar princípios da Constituição do 
Estado e da Constituição Federal. 

3. O Município deve cooperar com a União e o 
Estado, na realização de interesses 
comuns. 

4. O Município está vetado de associar-se a 
outros Municípios mesmo que seja na 
realização de interesses comuns. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas 
 
A) 1 e 2. 

B) 1 e 3. 

C) 2 e 3. 

D) 2, 3 e 4. 

QUESTÃO 16------------------------------------------------- 
 

Brasll tem 1 denúncia de violência contra mulher a cada 7 
minutos 

O Brasil registrou, nos dez primeiros meses de 
2015, 63.090 denúncias de violência contra a 
mulher – o que corresponde a um relato a cada 7 
minutos no País. Os dados são da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República (SPM-PR), a partir de balanço dos relatos 
recebidos pelo Ligue 180. 

(Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/agencia-estado/2016/03/08/brasil-tem-1-

denuncia-de-violencia-contra-mulher-a-cada-7-
minutos.htm> Acesso em: 11 mar. 2016.) 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/03/08/brasil-tem-1-denuncia-de-violencia-contra-mulher-a-cada-7-minutos.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/03/08/brasil-tem-1-denuncia-de-violencia-contra-mulher-a-cada-7-minutos.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/03/08/brasil-tem-1-denuncia-de-violencia-contra-mulher-a-cada-7-minutos.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/03/08/brasil-tem-1-denuncia-de-violencia-contra-mulher-a-cada-7-minutos.htm
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Quase metade dos registros de violência contra a 
mulher por meio do Ligue 180 corresponde a 
denúncias de violência tipificada como 
 

A) Moral. 

B) Física. 

C) Sexual. 

D) Psicológica. 

QUESTÃO 17------------------------------------------------- 
 
As mudanças climáticas atingem a região 
Amazônica. Fortes secas e excesso de chuvas 
estão cada vez mais agressivos. As populações 
locais têm procurado formas para sobreviver neste 
clima. No Pará, os ribeirinhos das margens do rio 
Tapajós são alguns dos mais impactados por esse 
processo. 

A estiagem em dezembro de 2015 fora muito além 
do normal: 120 dias sem uma única gota de chuva 
na região da Floresta Nacional do Tapajós. 
 
As estiagens extremas alteram a forma de vida e a 
rotina das pessoas que lá vivem. Sobre as 
características dessas alterações, analise as 
afirmativas a seguir:  
 
I. As distâncias aumentam, pois a água recua 

dezenas de metros da margem. 

II. O acesso e o transporte de alimentos são 

dificultados. 

III. As lavouras sofrem perdas. 

É CORRETO o que se afirma em 
 

A) I apenas. 

B) II apenas. 

C) II e III apenas.  

D) I, II e III. 

QUESTÃO 18------------------------------------------------- 
 

Entre as características do processo de 
globalização, estão os mecanismos e organismos 
inter-regionais de organização política e econômica, 
como G7 e G20. 
 
Os BRICS ainda não formam um bloco econômico 
ou uma associação de comércio formal, mas já 
esboçam ações coordenadas em nível mundial. 
 

A alternativa CORRETA que abriga os países que 
compõem os BRICS é 
 

A) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

B) Brasil, Rússia, Índia, China e Coréia do Sul. 

C) Brasil, Rússia, Irlanda, China e África do Sul. 

D) Brasil, Romênia, Irlanda, China e Coréia do Sul. 

QUESTÃO 19------------------------------------------------- 
 
A violência é tema recorrente na sociedade brasileira. 
Muitos crimes não têm esclarecimentos e, 
consequentemente, não há punição aos culpados. 
Entre os fatos violentos que culminaram em morte e 
foram divulgados maciçamente nos meios de 
comunicação em 2013, um deles teve os assassinos 
julgados, muito embora as penas tenham sido brandas. 
Assim foi noticiado pelo portal G1.Globo:   
 
“Todos os 12 policiais militares condenados receberam 
aumento de pena por serem agentes públicos e terem 
praticado o crime no exercício de suas funções. Nove 
deles já estão presos preventivamente desde outubro 
de 2013. Três policiais que estavam presos desde 
2014 na unidade prisional da PM foram absolvidos e 
devem receber em breve o alvará de soltura.” 
 

(Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2016/02> Acesso em: 15 mar. 2016.) 

 
O crime em questão diz respeito ao assassinato 
do(a) 

 
A) motorista de ônibus Álvaro Pedroso. 

B) ajudante de pedreiro Amarildo de Souza. 

C) namorada do goleiro Bruno, Eliza Samudio. 

D) cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago 

Andrade. 

QUESTÃO 20------------------------------------------------- 
 
No quesito População Educacional, as pessoas 
analfabetas de 15 anos ou mais de idade foi de 13,2 
milhões, no Brasil, de acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2014 (PNAD) 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
 
Em 2011, essa taxa foi de 8,6% e o contingente foi 
de 12,9 milhões de pessoas. As taxas de 
analfabetismo no país apresentam variações 
significativas ao se observarem as grandes regiões 
nacionais, em função das desigualdades regionais 
históricas.  
 
A maior taxa de analfabetismo, de acordo com a 
PNAD 2014, encontra-se na região 
 
A) Norte. 

B) Sudeste. 

C) Nordeste. 

D) Centro-Oeste. 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/02
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/02
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21------------------------------------------------- 
 
Todas as doenças descritas abaixo são de 
notificação obrigatória imediata ao serviço 
veterinário oficial mediante qualquer caso suspeito, 
EXCETO: 
 
A) Língua azul 

B) Varíola bovina 

C) Carbúnculo hemático 

D) Laringotraqueíte infecciosa aviária 

QUESTÃO 22------------------------------------------------- 
 
As afirmativas abaixo estão relacionadas com o 
Programa de Controle da raiva dos herbívoros e 
outras encefalopatias do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). Leia-as com 
atenção: 
 

I. O diagnóstico para Encefalopatia 
Espongiforme Bovina (EEB) e para scrapie é 
apenas post mortem, pois não há teste para 
detectar as doençasem animais vivos. 

II. O material coletado de ruminantes para o 
diagnóstico de raiva e encefalopatia 
espongiforme transmissível deve ser 
conservado refrigerado caso a amostra 
chegue ao laboratório em até 24 horas, ou 
deve ser congelado se a entrega exceder 24 
horas. 

III. A vacinação antirrábica em herbívoros 
domésticos é realizada com vacina contendo 
vírus inativado. A vacinação é compulsória 
quando da ocorrência de focos da doença e 
deve ser adotada preferencialmente em 
bovídeos e equídeos com idade igual ou 
superior a três meses. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) III apenas. 

D) I, II e III.  

 
QUESTÃO 23------------------------------------------------- 
 
De acordo com a Organização Mundial de Sáude 
Animal (OIE), zona ou região é a parte do país 
claramente definida, contendo uma subpopulação 
animal com uma condição de saúde distinta em 
relação a uma doença específica para a qual 
medidas de vigilância, controle e biossegurança 
foram aplicadas para fins de comércio internacional 

(Definições gerais e Notificação das doenças 
animais da OIE).  
 
No quadro abaixo, a primeira coluna indica o nome 
das zonas ou regiões estabelecidas pela OIE e, na 
segunda coluna, está descrito a definição dessas 
zonas ou regiões, de forma aleatória.  
 

1ª Coluna 2ª Coluna 

1. Zona de 
contenção 

(___) Zona na qual foi 
demonstrada a presença da 
doença em questão. 

2. Zona de 
vigilância 

(___) Zona definida ao redor e 
contendo estabelecimentos 
suspeitos ou infectados, 
determinada por fatores 
epidemiológicos e resultados 
de pesquisa, onde são 
aplicadas medidas de controle 
para prevenir a disseminação 
da infecção. 

3. Zona 
Infectada 

(___) Zona estabelecida para 
proteger a condição de saúde 
dos animais de um país ou zona 
livre daqueles vindos de um 
país ou zona que apresente 
uma condição de saúde animal 
diferente usando-se medidas 
baseadas na epidemiologia da 
doença em questão, de modo a 
se prevenir a disseminação do 
agente patogênico no país ou 
zona livre. 

4. Zona livre  (___) Zona com grau 
intensificado de vigilância 
estabelecida dentro ou ao longo 
da fronteira de uma zona livre, 
separando a zona livre da zona 
infectada.  

5. Zona 
tampão 

(___) Zona na qual foi 
demonstrada a ausência da 
doença em questão.  

 
Correlacione a primeira coluna com a segunda e 
marque a alternativa que indica a numeração 
CORRETA, de cima para baixo: 
 
A) 1, 3, 2, 5, 4 

B) 3, 1, 5, 2, 4 

C) 3, 2, 5, 1, 4 

D) 4, 2, 5, 1, 3 
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QUESTÃO 24------------------------------------------------- 
 
A Portaria nº 368, de 4 de setembro de 1997, do 
MAPA aprova o regulamento técnico sobre as 
condições higiênico-sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) para estabelecimentos 
elaboradores / industrializadores de alimentos. 
Sobre a Portaria nº 368, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Em caso de combate às pragas, somente 

deverão ser empregados praguicidas se não for 

possível se aplicarem com eficácia outras 

medidas de precaução. 

B) A água não potável pode ser utilizada na 

produção de vapor, refrigeração, combate a 

incêndios e outros propósitos correlatos não 

relacionados com alimentos. 

C) Os recipientes que foram utilizados com 

matérias tóxicas podem ser reutilizados para 

alimentos ou ingredientes alimentares, somente 

se esses recipientes forem devidamente limpos 

e desinfetados. 

D) As medidas de controle que compreendem o 

tratamento com agentes químicos, biológicos 

ou físicos devem ser aplicados somente sob a 

supervisão direta de pessoal que conheça os 

perigos potenciais que representam para a 

saúde. 

QUESTÃO 25------------------------------------------------- 
 
Sobre tecnologia e inspeção de leite e derivados, 
marque a alternativa CORRETA: 
A) Na prova do Alizarol, o leite ácido apresenta 

coloração amarela e floculação. 

B) Após a pasteurização, o leite deve ser positivo 

no teste da fosfatase alcalina e negativo no 

teste de peroxidase.  

C) A pasteurização lenta não pode ser adotada em 

laticínios para a produção de Leite 

Pasteurizado, mesmo sendo laticínios de 

pequeno porte.  

D) O leite normal deve apresentar densidade entre 

1,028 a 1,034. Se o leite apresentar densidade 

acima de 1,034, é indicativo de fraude por 

adição de água. 

QUESTÃO 26------------------------------------------------- 
 
Leia as afirmativas abaixo: 
 

I. Os ovinos e caprinos são os animais 
mais sensíveis ao vírus da febre aftosa 
e, por isso, são usados como animais 
sentinelas. 

II. O mormo é uma doença 
infectocontagiosa que pode se 
manifestar de três formas: nasal, 
pulmonar e cutânea. 

III. A Peste Suína Clássica (PSC) 
encontra-se erradicada do Brasil desde 
1982, porém apenas os estados do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina são 
considerados como zona livre de PSC 
pela OIE. 

IV. A influenza aviária é uma doença 
sistêmica que pode ser altamente letal 
para as aves domésticas causando 
grandes prejuízos na produção avícola 
e o subtipo H1N1 é classificado como o 
vírus de influenza aviária de alta 
patogenicidade.  

 
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas: 
 
A) I e III. 

B) II e IV. 

C) II e III. 

D) I e IV. 

 
QUESTÃO 27------------------------------------------------- 
 
No fluxograma de abate das aves, existem apenas 
três linhas de inspeção (Linha A, Linha B e Linha C). 
Marque a alternativa que indica, de forma 
CORRETA, os exames realizados nas Linhas A, B 
e C, respectivamente. 
 
A) Exame das vísceras (coração, fígado, moela, 

baço, intestino, ovários e ovidutos); exame 

interno da carcaça (cavidade torácica e 

abdômen) e exame externo da carcaça (pele e 

articulações). 

B) Exame interno da carcaça (cavidade torácica e 

abdômen); exame das vísceras (coração, 

fígado, moela, baço, intestino, ovários e 

ovidutos) e exame externo da carcaça (pele e 

articulações). 

C) Exame externo da carcaça (pele e articulações); 

exame interno da carcaça (cavidade torácica e 

abdômen) e exame das vísceras (coração, 

fígado, moela, baço, intestino, ovários e 

ovidutos). 

D) Exame externo da carcaça (pele e articulações); 

exame das vísceras (coração, fígado, moela, 

baço, intestino, ovários e ovidutos) e exame 

interno da carcaça (cavidade torácica e 

abdômen). 
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QUESTÃO 28------------------------------------------------- 
 
As alternativas abaixo referem-se à tecnologia e à 
inspeção de produtos de origem animal. Nos 
espaços entre parênteses, coloque V para as 
alternativas verdadeiras e F para as alternativas 
falsas. 
 
(___) O hidroximetilfurfural (HMF) é um composto 
utilizado no controle de qualidade do mel. 
 
(___) O tempo mínimo de sangria total de umaave 
na linha de abate é de três minutos. 
 
(___) O curral de observação destina-se ao 
recebimento e à apartação do gado para formação 
de lotes, de conformidade de sexo, idade e 
categoria. 
 
(___) No abate de aves, o gotejamento equivale ao 
escorrimento da água da carcaça decorrente da 
operação de pré-resfriamento. 
 
(___) As conservas de pescado submetidas à 
esterilização só serão liberadas para o consumo 
depois de serem observadas por cinco dias no 
mínimo em estufa a 56ºC. 
 
Marque a alternativa que indica a ordem CORRETA 
de V e F, de cima para baixo: 
 
A) (F); (V); (V); (F); (F) 

B) (F); (F); (F); (V); (V) 

C) (V); (F); (V); (F); (V) 

D) (V); (V); (F); (V); (F) 

QUESTÃO 29------------------------------------------------- 
 
Existem algumas normativas do MAPA que proíbem 
o uso de aditivos e seus princípios ativos na 
alimentação animal. Todas as opções abaixo 
referem-se a aditivos/princípios ativos que são 
proibidos na alimentação animal.  
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) Cloranfenicol 

B) Violeta genciana  

C) Anabolizantes hormonais 

D) Monensina sódica para ruminantes 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30------------------------------------------------- 
 
A Pecuária Orgânica tem por objetivo promover 
qualidade de vida com proteção ao meio ambiente. 
Para ser considerado orgânico, o processo 
produtivo contempla o uso responsável do solo, da 
água, do ar e dos demais recursos naturais, 
respeitando as relações sociais e culturais. A cultura 
e a comercialização dos produtos orgânicos no 
Brasil foram aprovadas pela Lei nº 10.831, de 23 de 
dezembro de 2003, do MAPA e sua 
regulamentação, mas ocorreu apenas em 27 de 
dezembro de 2007 com a publicação do Decreto nº 
6.323.  Com relação à Pecuária Orgânica, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) Os produtos orgânicos vendidos em mercados, 

supermercados e lojas devem estampar o selo 

federal do SisOrg em seus rótulos, sejam 

produtos nacionais ou estrangeiros. 

B) Não é permitida a produção paralela de 

produtos não orgânicos nas unidades de 

produção e estabelecimentos onde haja cultivo, 

criação ou processamento de produtos 

orgânicos. 

C) O Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos 

somente é possível se o produtor estiver 

certificado por um dos três mecanismos: 

Certificação por Auditoria, Sistema Participativo 

de Garantia ou Controle Social na Venda Direta. 

D) Os agricultores familiares são os únicos 

autorizados a realizar vendas diretas de 

produtos orgânicos ao consumidor sem 

certificação, desde que integrem alguma 

organização de controle social cadastradas nos 

órgãos fiscalizadores. 
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Utilize este Cartão-Resposta como rascunho. 
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