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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

abril

2 2 de abril

13 às 17h

70 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

S1 Médico 
Veterinário



.
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Aspectos históricos,  
geográficos e culturais 10 questões

1. Segundo cálculo da Organização das Nações 
Unidas, cerca de 60 milhões de pessoas no mundo 
inteiro abandonaram suas casas, cidades e países em 
virtude de conflitos bélicos e perseguições políticas 
e religiosas.

Analise as afirmativas abaixo a respeito do tema:

1. A guerra civil na Síria provocou a fuga de 
milhões de pessoas de suas casas e aldeias. 
Milhares de sírios buscam refúgio na Europa.

2. Judeus perseguidos nos países árabes e mino-
rias religiosas segregadas em Israel formam o 
maior contingente de refugiados que buscam 
asilo nos Estados Unidos.

3. Grande parte dos refugiados fogem da insegu-
rança e instabilidade política do Afeganistão.

4. A seca, a falta de alimentos e os conflitos inter-
nos motivam a fuga de milhares de pessoas 
da Somália.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

2. Anita Garibaldi (Ana Maria de Jesus Ribeiro) 
teve, junto ao seu companheiro o italiano Giuseppe 
Garibaldi, marcante participação em um memorá-
vel fato da história catarinense ocorrido no século 
XIX. Tropas que lutavam contra o governo central, 
vindas do Rio Grande do Sul, conquistaram Laguna 
e ali proclamaram a “Republica Catarinense” (ou 
República Juliana).

O fato acima está associado à:

a. ( ) Guerra do Contestado.
b. ( ) Guerra dos Emboabas.
c. ( ) Revolução Liberal do Porto.
d. ( ) Revolução Federalista.
e. ( X ) Revolução Farroupilha.

3. É crescente a consciência de que enfrentamos uma 
série de problemas que, a longo prazo, ameaçam a 
sobrevivência da espécie humana.

Entre os problemas relacionados abaixo, identifique 
os que podem trazer sérias consequências para a vida 
das pessoas.

1. Alterações significativas do clima
2. Crescente desertificação
3. Destruição das florestas
4. Diversidade biológica
5. Poluição dos rios e dos mares

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 5.
b. ( ) São corretos apenas os itens 1, 4 e 5.
c. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3, 4 e 5.

4. Grande aumento no volume de chuvas no sul do 
Brasil e em outros países e a diminuição das precipita-
ções pluviométricas na Amazônia são consequências 
de um fenômeno climático que se iniciou em 2015, 
mas que teve efeitos até 2016.

Assinale a alternativa que o identifica.

a. ( ) La Hija
b. ( X ) El Niño
c. ( ) Rain forest
d. ( ) High rainfall
e. ( ) El Cinturón del diablo
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8. A economia de Santa Catarina é extremamente 
diversificada.

Assinale a alternativa em que todas as associações 
propostas (produção/região) estão corretas.

a. ( ) Cerâmica (Norte) • Naval (Sul)
b. ( X ) Alimentos (Oeste) • Carvão (Sul)
c. ( ) Celulose e madeira (Planalto Serrano) • 

Vestuário e plásticos (Oeste)
d. ( ) Móveis, Metal Mecânica (Norte) •  

Cerâmica (Oeste)
e. ( ) Tecnologia e Turismo (Grande Florianópolis) • 

Metal Mecânica (Planalto Serrano)

9. Os municípios de Santa Cecília, Frei Rogério, Ponte 
Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Curitibanos estão 
situados na Região do Contestado.

Assinale a alternativa que indica a razão desta 
denominação.

a. ( ) Aquela região foi o berço da Guerra do 
Contestado que, no período inicial do 
Segundo Império, ameaçou a integridade ter-
ritorial brasileira, uma vez que os insurgentes 
queriam proclamar a República.

b. ( ) A região, no início do século 20, era disputada 
pelos Estados do Paraná, do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. Os primeiros contestavam a 
posse catarinense daquele território.

c. ( X ) Naquela região, então disputada pelos Estados 
do Paraná e de Santa Catarina, travou-se no 
início do século 20 a Guerra do Contestado.

d. ( ) Durante a chamada Guerra do Contestado, 
forças militares catarinenses, apoiadas pelo 
Exército Nacional, tomaram a região até então 
sob o domínio das tropas gaúchas.

e. ( ) A região foi o centro da disputa entre o 
Império e a Santa Sé. As autoridades de Roma 
pretendiam a posse de uma vasta área do 
Planalto Catarinense, sob o pretexto de que 
teria sido colonizada por missionários católi-
cos no período colonial.

5. Analise as afirmativas abaixo sobre o Estado de 
Santa Catarina:

1. É um dos Estados da Região Sudeste.
2. É o menor Estado da Região Sudeste.
3. Faz fronteira, ao sul, com a República Argentina.
4. O clima predominante é o subtropical.
5. No inverno, na região do Planalto Serrano, 

registra-se a ocorrência de neve.
6. A vegetação é variada. Encontram-se man-

gues, restingas praias, dunas e Mata Atlântica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 4, 5 e 6.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

6. Segundo as projeções do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), o Estado de Santa Catarina 
atingiu, em 2016, a população aproximada de:

a. ( ) 26.790.000 habitantes.
b. ( ) 16.710.000 habitantes.
c. ( ) 11.410.000 habitantes.
d. ( X ) 6.910.000 habitantes.
e. ( ) 3.550.000 habitantes.

7. Assinale a alternativa em que todos os rios relacio-
nados cortam o território catarinense.

a. ( X ) Cubatão, Itapocu, Itajaí, Tijucas, Madre, 
Tubarão, Una, Araranguá e Urussanga.

b. ( ) Cubatão, Iguaçu, Itajaí, Tibagi, Tijucas, Madre, 
Tubarão, Una, Araranguá e Urussanga.

c. ( ) Buriti, Cubatão, Guaçu, Itapocu, Itajaí, Tijucas, 
Madre, Tubarão, Una, Araranguá e Urussanga.

d. ( ) Anhanguera, Cubatão, Iguaçu, Itajaí, Tibagi, 
Tijucas, Madre, Tubarão, Una, Araguá, 
Araranguá e Urussanga.

e. ( ) Cubatão, Itapocu, Guandu, Inhomirim, Itajaí, 
Tijucas, Madre, Tubarão, Una, Araranguá e 
Urussanga.
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12. Leia o poema de Ulisses Tavares.

papai e mamãe 
moram separados 
como só tenho um coração, 
cada um mora de um lado.

Viva a poesia viva. São Paulo, Saraiva, 1997.

Avalie as afirmativas feitas sobre o poema.

1. O poema possui três orações.
2. O sujeito da primeira oração é composto.
3. A segunda oração possui sujeito 

indeterminado.
4. O penúltimo verso do poema é formado por 

uma oração subordinada comparativa.
5. A expressão sublinhada é um objeto direto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

13. Assinale a alternativa correta.

a. ( X ) “Prefiro receitar este remédio àquele outro 
para curar verminose”, disse o veterinário ao 
colega. (uso correto da crase)

b. ( ) Devem haver mais animais necessitando de 
atendimento. (frase correta quanto à concor-
dância verbal)

c. ( ) A iminente autoridade não percebeu o emi-
nente perigo em que estava se envolvendo. 
(uso correto dos parônimos)

d. ( ) O mar verde daquela praia varria a imensa 
tristeza dos corações apaixonados. (uso de 
linguagem denotativa)

e. ( ) Somente ao meio-dia avisaram ao corpo 
médico sobre a emergência naquela UTI. 
Infelizmente foi tarde demais! (frase correta 
quanto à regência verbal)

10. Leia os versos:

O meu cavalinho, 
Ele já chegou. 
E o dono da casa cumprimentou.

Tratam de uma cantoria que anuncia a chegada do 
cavalinho, um dos personagens de uma tradicional 
manifestação do folclore catarinense.

Assinale a alternativa que identifica esta manifestação.

a. ( ) Xote
b. ( ) Jongo
c. ( ) Congada
d. ( ) Folia de Reis
e. ( X ) Boi-de-mamão

Língua Portuguesa 10 questões

11. Leia o texto.

Naquela clínica veterinária haviam profissionais dedi-
cados ao zêlo e tratamento de animais domésticos. A 
população do bairro que, valia-se dos serviços espe-
cializados, parecia satisfeitos com o que recebiam. Em 
lugar visível, no interior da clínica lia-se o seguinte 
aviso: “É proibido a entrada de pessoas portadoras de 
mau-humor neste ambiente!”

Sobre o texto, avalie as afirmativas abaixo:

1. A primeira frase do texto apresenta desvios 
quanto à norma culta.

2. No texto, não há problemas de regência verbal.
3. A concordância verbal está inadequada em 

mais de uma situação.
4. O aviso afixado no interior da clínica pode ser 

considerado correto quanto à norma culta.
5. Não há problemas de pontuação no texto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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Atenção! questões 14 e 15.

Leia a anedota abaixo e responda às questões 14 e 15.

O pai nota que seus dois filhos estão muito quietos e 
vai verificar.

— O que vocês estão falando? – perguntou o pai

— Encontramos uma moeda de 1 real – diz o mais 
velho. — Fizemos uma aposta: aquele que contar a 
maior mentira ganha a moeda.

— Mas isso é muito feio! – disse o pai.  
— Quando eu era criança NUNCA contava mentiras.

Os meninos se entreolharam surpresos.  
O mais novo diz:

— Tudo bem, pai, a moeda é sua.

Gabriel Barazal. Piadas para rachar o bico.  
Proibido para adultos. SP: Fundamento, 2010.

14. Avalie as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. O primeiro período do texto é composto por 
coordenação.

2. A oração sublinhada é subordinada substan-
tiva objetiva direta.

3. Em “perguntou o pai”, a expressão sublinhada 
é sujeito simples.

4. A última oração do texto é uma oração subor-
dinada substantiva completiva nominal.

5. Na oração “Os meninos se entreolharam sur-
presos”, temos um predicado verbo-nominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

15. Observe as palavras abaixo, retiradas do texto, e 
relacione com suas respectivas funções sintáticas.

Coluna 1 Palavras

1. quietos
2. pai (na última frase do texto)
3. nunca
4. é
5. ganha

Coluna 2 Função sintática

( ) verbo transitivo direto
( ) verbo de ligação
( ) predicativo do sujeito
( ) adjunto adverbial
( ) vocativo

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 • 2 • 4 • 5 • 3
b. ( ) 4 • 5 • 1 • 2 • 3
c. ( ) 4 • 5 • 1 • 3 • 2
d. ( X ) 5 • 4 • 1 • 3 • 2
e. ( ) 5 • 4 • 3 • 1 • 2

16. Assinale a alternativa que apresenta correta aná-
lise do vício de linguagem presente.

a. ( ) Sua rúbrica está ilegível! (arcaísmo)
b. ( X ) Ele advinhou o que eu queria lhe contar. 

(barbarismo)
c. ( ) Nunca gaste além do necessário, pois o tempo 

é de economia! (pleonasmo)
d. ( ) Subiu para cima e viu uma surpresa inespe-

rada. (cacófato)
e. ( ) Pedro, pedreiro, pintor, patriota pinta paisa-

gens paradisíacas. (obscuridade)
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17. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula 
está correto, bem como a justificativa para esse uso.

a. ( ) Doutor, salve meu cachorro! (isolar aposto)
b. ( ) Olhou as árvores, não viu folhagem. (separar 

orações subordinadas)
c. ( ) Ontem cedo, vi animais circulando pelo bairro. 

(isolar adjunto adnominal)
d. ( ) Os médicos veterinários, reuniram-se em 

assembleia. (separar sujeito de predicado)
e. ( X ) Nenhuma época, garantiu o comentarista 

político, foi mais crítica do que esta. (separar 
oração intercalada)

Atenção! questões 18 e 19

Leia o poema de Mário Quintana para responder às questões 18 e 19.

Pedra rolada

Esta pedra que apanhaste acaso à beira do caminho 
– tão lisa de tanto rolar… 
é macia como um animal que se finge de morto.

Apalpa-a… E sentirás, miraculosamente, 
A suave serenidade com que os mortos recordam…

Mortos?! Basta-lhes ter vivido 
um pouco 
para jamais poderem estar mortos.

– e esta pedra pertence ao universo deles 
e ao nosso Universo…

Deposita-a 
no chão 
cuidadosamente

Esta pedra está viva.

in: Nova antologia poética.

18. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) No poema há quatro pronomes oblíquos áto-
nos em ênclise.

b. ( ) A expressão “à beira do caminho” é um objeto 
indireto.

c. ( X ) O verso sublinhado apresenta um pronome 
em próclise.

d. ( ) A palavra “jamais”, no oitavo verso, pode 
ser substituída por “nunca”, pois elas são 
parônimas.

e. ( ) A palavra sublinhada no primeiro verso pode 
ser substituída por “essa”, sem alterar o sentido 
e, sintaticamente, é classificada como adjunto 
adverbial.

19. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. O uso da crase na expressão “à beira do cami-
nho” justifica-se por se tratar de uma locução 
adverbial feminina.

2. Em “apalpa-a”. o “a” equivale a “ela” e essa subs-
tituição pode ser feita sem prejuízo da norma 
culta. Assim, posso escrever corretamente 

“apalpa-a” ou “apalpa ela”.
3. O verbo “pertencer” (nono verso) rege o 

objeto indireto “ao universo deles”.
4. Em “Basta-lhes ter vivido”, o “lhes” refere-se 

a “mortos” e pode ser substituído por “a eles” 
sem prejuízo de sentido.

5. Em “Deposita-a”, o “a” é um pronome oblíquo 
e exerce a função de objeto indireto, podendo 
ser trocado por “lhe” (deposita-lhe).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
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20. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre Redação Oficial.

( ) Segundo o Manual de Redação da Presidência 
da República, “a finalidade da língua é comu-
nicar, quer pela fala, quer pela escrita. Para 
que haja comunicação, são necessários: a) 
alguém que comunique, b) algo a ser comuni-
cado, e c) alguém que receba essa comunica-
ção. No caso da redação oficial, quem comu-
nica é sempre o Serviço Público”.

( ) Os pronomes de tratamento (ou de segunda 
pessoa indireta) apresentam certas peculiari-
dades quanto à concordância verbal, nominal 
e pronominal. Embora se refiram à segunda 
pessoa gramatical (à pessoa com quem se fala, 
ou a quem se dirige a comunicação), levam a 
concordância para a terceira pessoa.

( ) A frase “ Solicito a Vossa Senhoria que emita 
vosso despacho ao pedido feito pelos traba-
lhadores, no último Memorando recebido” 
está de acordo com a norma-padrão para 
redação de textos oficiais.

( ) Os Prefeitos Municipais devem receber o 
tratamento “Vossa Excelência”, assim como o 
Presidente da República e os Embaixadores.

( ) Segundo o Manual da Presidência da República, 
“o fecho das comunicações oficiais possui, além 
da finalidade óbvia de arrematar o texto, a de 
saudar o destinatário”. Para autoridades hie-
rarquicamente superiores a do remetente, a 
saudação adequada é “Atenciosamente”.

( ) O memorando é a modalidade de 
comunicação entre unidades administrativas 
de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível 
diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de 
comunicação eminentemente interna.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( X ) V • V • F • V • F • V
b. ( ) V • F • V • V • F • F
c. ( ) V • F • F • V • V • F
d. ( ) F • V • V • F • F • V
e. ( ) F • V • F • F • V • V

Noções de Informática 10 questões

21. Assinale a alternativa que indica uma forma válida 
para abrir um link html em uma nova guia utilizando o 
Microsoft Edge em um Windows 10.

a. ( ) Clicar duas vezes sobre o link.
b. ( X ) Pressionar a tecla Ctrl ao clicar no link.
c. ( ) Clicar com o botão direito do mouse sobre o 

link e selecionar ‘abrir link’.
d. ( ) Clicar no ícone ‘aba adicional’ do MS Edge.
e. ( ) Pressionar a tecla Alt ao clicar no link.

22. Assinale a alternativa que permite gravar uma 
captura da tela do Windows 10 diretamente para um 
arquivo salvo na pasta Imagens\Capturas de Tela do 
Windows 10.

a. ( ) Pressionar a tecla F3.
b. ( ) Pressionar a tecla Alt + a tecla de PrintScreen.
c. ( ) Pressionar somente a tecla de PrintScreen.
d. ( X ) Pressionar a tecla do Windows +  

a tecla de PrintScreen.
e. ( ) Pressionar as teclas Ctrl + Alt +  

a tecla de PrintScreen.

23. No contexto de noções de armazenamento de 
dados e realização de cópias de segurança, assinale  
a alternativa que contém o dispositivo de armazena-
mento com a maior velocidade de leitura e gravação 
de dados.

a. ( ) Pen-drive USB 1.0
b. ( ) Pen-drive USB 2.0
c. ( X ) Disco rígido do tipo SSD
d. ( ) Disco rígido SATA de 5400 RPM
e. ( ) Disco rígido SATA de 7200 RPM
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27. O MS Word 2010 em português permite marcar 
inconsistências de formatação, quando estas são 
semelhantes mas não exatamente iguais a outras for-
matações correspondentes no documento, com um 
sublinhado ondulado.

Assinale a alternativa que contém a cor do sublinhado 
ondulado empregado pelo MS Word para este fim.

a. ( ) Cinza
b. ( ) Preto
c. ( ) Vermelho
d. ( ) Amarelo
e. ( X ) Azul

28. Sobre a Visão de Tarefas do Windows 10, assinale 
a alternativa correta.

a. ( X ) Possibilita visualizar os aplicativos em execu-
ção pelo Windows e também criar áreas de 
trabalho adicionais.

b. ( ) Tem como funcionalidade organizar as tarefas 
do usuário e conta com lembretes e avisos 
sobre tarefas expiradas, por exemplo.

c. ( ) Lista os processos em execução pelo Windows 
com respectivas utilizações dos recursos de 
hardware.

d. ( ) Detalha as tarefas internas do Windows para 
manter o sistema operacional funcionando, 
incluindo rotinas de manutenção de disco 
rígido e segurança.

e. ( ) É um tipo de ajuda voltado à visualização dos 
novos recursos do Windows e visa auxiliar o 
usuário a descobrir as novidades do Windows.

29. O ícone/botão ao lado, presente no  
Microsoft Edge refere-se:

a. ( ) à Pesquisa na web.
b. ( ) à Lista de Favoritos.
c. ( X ) ao Modo de leitura.
d. ( ) ao Histórico de navegação.
e. ( ) às Configurações do MS Edge.

24. Ao navegar pela internet e tentar abrir um site 
utilizando o Microsoft Edge presente no Windows 10, 
você se depara com a mensagem: “você tropeçou em 
tecnologia web vintage”.

Essa mensagem do MS Edge significa que o site:

a. ( X ) utiliza tecnologias de internet mais antigas e 
por isso não poderá ser aberto no MS Edge.

b. ( ) possui algum código malicioso que pode 
comprometer a segurança do computador e 
por isso não poderá ser aberto no MS Edge.

c. ( ) pertence a uma categoria especial de sites 
que a Microsoft promove e poderá ser aberto 
normalmente pelo MS Edge.

d. ( ) possui performance superior e poderá ser 
aberto normalmente pelo MS Edge.

e. ( ) possui um certificado digital vencido (vintage) 
e por isso o MS Edge não consegue verificar a 
autenticidade do conteúdo do site.

25. Assinale a alternativa que permite maximizar uma 
janela do MS Excel 2016 em um sistema operacional 
Windows 10.

a. ( ) Clicar em Exibir  Maximizar
b. ( ) Clicar em Arquivo  Maximizar janela
c. ( ) Clicar em Exibir  Redimensionar janela
d. ( ) Clicar em Arquivo  Redimensionar janela
e. ( X ) Duplo clique sobre a barra de título do MS 

Excel (barra superior)

26. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o atalho de teclado que permite Fixar ou Recolher a 
faixa de opções do MS Word 2016 em português.

a. ( ) Alt + F2
b. ( X ) Ctrl + F1
c. ( ) Ctrl + F2
d. ( ) Ctrl + Alt + F2
e. ( ) Ctrl + Alt + F1
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33. As câmaras de armazenamento de carnes, res-
friadas e/ou congeladas, são de extrema importância 
nas instalações frigoríficas. A temperatura de 0° centí-
grado é a predominante nas mais variadas câmaras de 
resfriamento de carnes, sendo utilizada em algumas 
variações de armazenamento de produtos.

Podem-se considerar, conforme a Portaria 711, de 1 de 
novembro de 1995, como exceções as câmaras desti-
nadas à armazenagem e ao acondicionamento (acima 
de 0° Celsius) dos seguintes produtos:

a. ( ) Câmara de cura e expedição.
b. ( ) Câmara de resfriamento e cura.
c. ( ) Câmara de massas e resfriamento.
d. ( X ) Câmara de cura e descongelamento.
e. ( ) Câmara de expedição e resfriamento.

34. Conforme a Lei Federal no 1283, de 18 de dezem-
bro de 1950, na linha “f”, destinada à inspeção dos rins 
dos suínos, deve-se seguir uma determinada técnica 
para a possível detecção de afecções nos referidos 
órgãos.

Dentre os critérios determinados pela legislação, quais 
devem serem avaliados obrigatoriamente?

a. ( ) Aspecto, volume e consistência
b. ( ) Coloração e consistência, apenas
c. ( ) Coloração, apenas
d. ( ) Coloração, aspecto e consistência
e. ( X ) Coloração, aspecto, volume e consistência

35. Segundo a Instrução Normativa Federal DAS no 22, 
de 11 de julho de 2011, as conservas de sardinhas, 
conforme a sua apresentação, classificam-se em:

a. ( ) Filé e descamada.
b. ( X ) Filé e ralada.
c. ( ) Descabeçada e “in natura”.
d. ( ) Descabeçada e descamada.
e. ( ) Eviscerada e “in natura”.

30. Ao selecionar um gráfico no MS Excel 2016 
em português e acionar a funcionalidade do Excel 
Arquivo  Imprimir, a configuração-padrão adotada 
pelo Excel para impressão neste caso é imprimir:

a. ( ) toda a planilha.
b. ( ) todas as planilhas ativas.
c. ( ) toda a pasta de trabalho.
d. ( X ) somente o gráfico selecionado.
e. ( ) o gráfico e também a porção da planilha que 

contém os dados que originaram o gráfico.

Conhecimentos Específicos 40 questões

31. Considerando-se o disposto na Portaria 711, de 
1 de novembro de 1995, as pocilgas para abate de 
suínos classificam-se em:

a. ( ) de entrada, de sequestro e de matança.
b. ( ) de seleção, de necroscopia e de matança.
c. ( ) de chegada, de sequestro e de necroscopia.
d. ( ) de chegada e recepção, de sequestro e de 

matança.
e. ( X ) de chegada e seleção, de sequestro e de 

matança.

32. Sabe-se que a área mínima da sala de matança 
de suínos deve ser proporcional à quantidade de 
animais abatidos por hora, conforme especificado na 
Portaria 711, de 1 de novembro de 1995.

Essa relação deve ser de:

a. ( X ) 3,5 m2 por suíno por hora.
b. ( ) 3,5 m3 por suíno por hora.
c. ( ) 4,5 m2 por suíno por hora.
d. ( ) 3,5 m2 por suíno a cada 2 horas.
e. ( ) 3,5 m2 para cada 2 suínos por hora.
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39. Tratando-se da Instrução Normativa no 62, de 29 
de dezembro de 2011, que determina os requisitos 
mínimos para o leite tipo A, é correto afirmar:

a. ( X ) Os requisitos são apenas para o leite de vacas.
b. ( ) Os requisitos não se aplicam apenas ao leite 

de vacas.
c. ( ) O leite das cabras e das ovelhas não pode ser 

classificado como tipo A.
d. ( ) O leite das vacas e das cabras, apenas, pode 

ser classificado como tipo A.
e. ( ) Os requisitos são apenas para leite de ovelhas 

e cabras.

40. Dentre os tratamentos térmicos aplicados ao leite 
destacam-se a pasteurização e a esterilização.

Segundo a Instrução Normativa no 62, de 29 de 
dezembro de 2011, é permitido ser realizado qual 
tratamento térmico para o leite tipo A? E quais as tem-
peraturas e tempos necessários para o procedimento 
ser correto?

a. ( ) Pasteurização com 52 a 55° Celsius por 15 a 
20 segundos e resfriamento imediato onde o 
leite não pode apresentar temperatura acima 
de 4° Celsius.

b. ( ) Pasteurização com 72 a 75° Celsius por 1 a 
3 segundos e resfriamento imediato onde o 
leite não pode apresentar temperatura acima 
de 8° Celsius.

c. ( X ) Pasteurização com 72 a 75° Celsius por 15 a 
20 segundos e resfriamento imediato onde o 
leite não pode apresentar temperatura acima 
de 4° Celsius.

d. ( ) Esterilização com 140 a 160° Celsius por 15 a 
20 segundos e resfriamento imediato onde o 
leite não pode apresentar temperatura acima 
de 10° Celsius.

e. ( ) Esterilização com 172 a 175° Celsius por 15 a 
20 minutos e resfriamento imediato onde o 
leite não pode apresentar temperatura acima 
de 4° Celsius.

36. Estabelecimentos que recebem e processam maté-
ria prima de origem animal, promovendo alterações 
como adição de produtos químicos e condimentos, de 
acordo com o Decreto no 1, de 8 de janeiro de 2015, são:

a. ( ) Frigoríficos apenas.
b. ( ) Abatedouros apenas.
c. ( X ) Entrepostos em supermercados e similares.
d. ( ) Casas de carnes e abatedouros.
e. ( ) Entrepostos e casas de carnes.

37. O mel, produto de origem animal, bastante 
conhecido e muito apreciado, em sua maioria prove-
niente das Apis mellifera, pode ser puro ou composto.

Nesse caso, mel composto, após a embalagem e rotu-
lagem, devem-se observar as seguintes especificações, 
de acordo com a Portaria no 6, de 25 de julho de 1985:

a. ( ) Mel com pólen não pode ser congelado.
b. ( ) Mel com pólen não pode ser refrigerado.
c. ( ) Mel com própolis deve ser mantido sem 

refrigeração.
d. ( X ) Mel misturado a geleia real deve ser mantido 

em frascos que não permitam a penetração 
de luz.

e. ( ) O mel de mesa, na verdade, não possui mel 
apícola em sua constituição.

38. Faz-se de grande importância a Inspeção Sanitária 
dos Produtos Apícolas, uma vez que o Brasil já possui 
posição considerável na exportação desses produtos. 
Pode-se destacar ainda o aumento da produção de 
mel orgânico em alguns estados do nosso país.

Considerando-se a legislação pertinente a esse pro-
duto, conforme a portaria no 6, de 25 de julho de 1985, 
são critérios para a desclassificação do produto para 
consumo e destinação para produtos não comestíveis:

a. ( ) Fermentação artificial.
b. ( ) Reação de Fiehe negativa.
c. ( ) Acidez acima de 40 mg/kg.
d. ( ) Acidez acima de 400 mg/kg
e. ( X ) Presença de edulcorantes naturais ou artificiais.
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43. A responsabilidade sobre os procedimen-
tos do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária, listados abaixo, é do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
segundo o Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006.

1. Promover capacitação nos temas relacionados 
ao risco associado às pragas e doenças.

2. Compilar e sistematizar informações de risco 
de pragas e doenças.

3. Produzir regulamentos sanitários e fitossanitá-
rios para importação e exportação de animais 
e vegetais.

4. Elaborar e homologar análise de risco de pra-
gas e doenças para importação e exportação 
de produtos e matérias-primas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

44. O Plano Plurianual de Atenção à Sanidade 
Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, conforme apresentado no Decreto 
no 5.741, de 30 de março de 2006, deve fornecer infor-
mações sobre:

a. ( ) Controles extraoficiais de gestão.
b. ( X ) Métodos para assegurar o cumprimento de 

critérios operacionais.
c. ( ) Não é de sua responsabilidade a informação 

sobre a formação de pessoal para controles 
oficiais.

d. ( ) A designação de autoridades competentes 
e respectivas funções não é necessário ser 
informada.

e. ( ) Critérios operacionais não devem seguir 
métodos pré-estabelecidos.

41. O controle de qualidade do leite é de fundamen-
tal importância em toda a cadeia produtiva, desde os 
aspectos sanitários do rebanho até os testes laborato-
riais realizados nas indústrias.

Considerando-se a Instrução Normativa no 62, de 29 
de dezembro de 2011, são testes de qualidade do 
leite:

a. ( ) Contagem de células totais,  
acidez titulável e densidade relativa.

b. ( ) Contagem de células somáticas,  
acidez total e densidade relativa.

c. ( X ) Contagem de células somáticas,  
acidez titulável e densidade relativa.

d. ( ) Contagem de células totais,  
acidez titulável e densidade absoluta.

e. ( ) Contagem de células somáticas,  
acidez total e densidade absoluta.

42. Considerando-se o Decreto no 5.741, de 30 de 
março de 2006, que regulamenta o Sistema Unificado 
de Atenção à Sanidade Agropecuária, para controle 
e verificação da legislação sanitária e qualidade dos 
produtos, é correto afirmar:

1. Os procedimentos de Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (APPCC) devem ser 
aplicados nos estabelecimentos certificados.

2. Não há importância na aplicação dos critérios 
biológicos.

3. Os padrões sanitários são apenas exigidos 
para os produtos de origem animal.

4. Não há necessidade de seguir os métodos ofi-
ciais de amostragem e análise dos produtos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
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47. A Lei Federal no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
dispõe sobre as atividades agrícolas relacionadas a 
produção, processamento e comercialização de pro-
dutos, subprodutos e derivados, serviços e insumos 
agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais.

Baseando-se nas informações contidas nessa Lei, assi-
nale a alternativa correta sobre a pesquisa agrícola.

a. ( ) As características mundiais são relevantes no 
desenvolvimento de tecnologias regionais.

b. ( X ) Priorizar o melhoramento de materiais genéti-
cos produzidos pelo ambiente natural, preser-
vando a heterogeneidade genética.

c. ( ) As características regionais não são relevantes 
no desenvolvimento de tecnologias.

d. ( ) Despriorizar as tecnologias voltadas a peque-
nos produtores, enfatizando a produção de 
alimentos básicos.

e. ( ) Gerar tecnologias que não priorizem a sani-
dade animal e vegetal.

48. Com relação às condições sanitárias da produção 
de leite, o responsável deve observar diversos itens. 
No Decreto no 30.691, de 29 de março de 1952, cons-
tam várias destas condições:

1. Condições de higiene do local.
2. Estado sanitário dos animais.
3. Higiene e esterilização dos recipientes.
4. Realização de provas específicas para a verifi-

cação da qualidade do produto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

45. Os ovos, produtos que outrora já foram os vilões 
da alimentação saudável, são amplamente consu-
midos e utilizados nas indústrias, das mais variadas 
formas. São classificados, de acordo com Decreto 
no 56.585, de 20 de julho de 1965, em tipos A, B e C.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
as características relacionadas aos ovos classificados 
como C.

a. ( ) Gema centralizada e sem deformações.
b. ( ) Casca com defeitos de formação ou manchas.
c. ( ) Casca limpa e ausência de quaisquer defeitos 

de formação ou manchas.
d. ( X ) Clara com ligeira turvação, relativamente con-

sistente e com as chalazas intactas.
e. ( ) Clara sem turvações, de consistência líquida e 

chalaza intacta.

46. O peso dos ovos é fator determinante na sua 
classificação. Considerando-se o disposto no Decreto 
no 56.585, de 20 de julho de 1965, os ovos são classifi-
cados em tipos 1, 2, 3 e 4, conforme as suas caracterís-
ticas de peso mínimo para cada categoria.

Para se efetuar esta classificação, pode-se considerar 
que:

a. ( ) Ovos do tipo 1 devem apresentar peso 
mínimo de 50 gramas unitárias ou 600 gramas 
por dúzia.

b. ( ) Ovos do tipo 1 devem apresentar peso 
mínimo de 80 gramas unitárias ou 960 gramas 
por dúzia.

c. ( ) Ovos do tipo 3 devem apresentar peso 
mínimo de 30 gramas unitárias ou 360 gramas 
por dúzia.

d. ( X ) Ovos do tipo 3 devem apresentar peso 
mínimo de 50 gramas unitárias ou 600 gramas 
por dúzia.

e. ( ) Ovos do tipo 4 devem apresentar peso 
mínimo de 35 gramas unitárias ou 600 gramas 
por dúzia.
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51. O Bem-Estar Animal pode ser definido pelo 
estado de harmonia do animal em relação ao 
ambiente em que vive. Segundo a Instrução 
Normativa no 56, de 6 de novembro de 2008, deverão 
ser observados princípios para garantia do Bem-Estar 
Animal, sem prejuízo do cumprimento, pelo interes-
sado, de outras normas específicas.

Sobre os princípios que devem ser cumpridos para 
garantia do Bem-Estar Animal, assinale a alternativa 
correta.

a. ( ) Possuir conhecimento científico sobre com-
portamento animal, a fim de proceder ade-
quado manejo.

b. ( ) Proporcionar dieta satisfatória, apropriada e 
segura, não sendo necessário adequá-la às 
diferentes fases da vida do animal.

c. ( X ) Proceder ao manejo cuidadoso e responsável 
nas várias etapas da vida do animal, desde o 
nascimento, a criação e o transporte.

d. ( ) Manejar e transportar os animais de forma 
adequada para intensificar o estresse e evitar 
contusões e o sofrimento desnecessário.

e. ( ) Assegurar que as instalações sejam projetadas 
exclusivamente por um médico veterinário, 
pois somente este profissional está capaci-
tado a garantir a proteção, a possibilidade de 
descanso e o bem-estar animal.

52. De acordo com o Decreto Estadual no 3527, de 
15 de dezembro de 1998, são consideradas medidas 
específicas de Defesa Sanitária Animal:

a. ( X ) vacinação.
b. ( ) notificação da doença.
c. ( ) visitação às propriedades ou aos estabeleci-

mentos vizinhos ao foco.
d. ( ) realização do diagnóstico clínico da doença.
e. ( ) interditação da propriedade ou do estabeleci-

mento, compreendendo a proibição da saída 
de animais, seus despojos, produtos e sub-
produtos e materiais que constituam risco de 
difusão de doença.

49. Com relação às embalagens dos produtos das 
matérias-primas e dos produtos de origem animal, de 
acordo com o Decreto no 30.691 de 29 de março de 
1952, são permitidos/as, como acondicionamento:

a. ( ) Panos e tecidos não higienizados.
b. ( ) Vasilhames de ferro não galvanizado.
c. ( ) Papel não metálico e papel permeável.
d. ( X ) Películas artificiais aprovadas pelo DIPOA.
e. ( ) Caixas de madeira para produtos cárneos a 

granel.

50. Dentre as normas de higiene dos estabelecimen-
tos agroindustriais, devem-se observar várias normas 
sanitárias com o objetivo de se evitar contaminações.

Conforme o Decreto no 30.691, de 29 de março de 
1952, é correto afirmar:

1. As condições de higiene devem ser mantidas 
antes, durante e depois de todos os processos 
realizados.

2. As instalações devem estar ausentes de inse-
tos, roedores e quaisquer outros animais que 
possam veicular contaminantes.

3. As refeições devem ser realizadas em local 
apropriado, não sendo permitido fazê-las 
dentro das instalações agroindustriais.

4. Os funcionários que trabalham com necrosco-
pias e produtos condenados pelo serviço de 
inspeção devem promover a desinfecção de 
mãos, utensílios e uniformes de forma ade-
quada e com o uso de produtos apropriados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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54. Sobre a Anemia Infecciosa Equina (AIE), é correto 
afirmar:

a. ( ) Ao proprietário do animal sacrificado caberá 
indenização.

b. ( ) A Instrução Normativa no 45, de 15 de junho de 
2004, resolve aprovar as normas para controle 
e erradicação da Anemia Infecciosa Equina.

c. ( ) Se detectado foco de Anemia Infecciosa 
Equina, os equídeos portadores deverão ser 
marcados por meio da aplicação de ferro 
candente na paleta do lado direito com um “A”, 
contido em um círculo de 12 centímetros de 
diâmetro, seguido da sigla da UF.

d. ( X ) Em relação ao controle de trânsito, fica dispen-
sado do exame de Anemia Infecciosa Equina o 
equídeo com idade inferior a 6 meses, desde 
que esteja acompanhado da mãe e esta apre-
sente resultado laboratorial negativo.

e. ( ) Quando a medida indicada for o sacrifício 
do animal portador, este será realizado pelo 
serviço veterinário oficial, no prazo máximo 
de 90 dias, a contar do resultado do exame 
de diagnóstico, preferencialmente na proprie-
dade onde estiver o animal.

55. A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), 
conhecida como doença da vaca louca, é uma enfer-
midade degenerativa fatal e transmissível do sistema 
nervoso central de bovinos.

Assinale a alternativa correta em relação à 
Encefalopatia Espongiforme Bovina.

a. ( ) Possui um período médio de incubação de 
5 meses.

b. ( ) O agente causador é um RNA-vírus, do gênero 
Lyssavirus.

c. ( ) Aves e suínos são naturalmente susceptíveis à 
doença da vaca louca.

d. ( ) A sintomatologia pode confirmar a existência 
da doença.

e. ( X ) Uma das ações importantes para prevenção 
da Encefalopatia Espongiforme Bovina é o 
controle de produtos utilizados na alimenta-
ção animal.

53. O Mormo é uma doença infectocontagiosa 
provocada pela bactéria Burkholderia mallei. Pode 
apresentar-se na forma aguda ou crônica, sendo que 
a primeira é mais comum em asininos e muares e a 
forma crônica acomete mais os equinos.

Em relação ao diagnóstico de mormo, analise as afir-
mativas abaixo:

1. A prova de Fixação de Complemento poderá 
ser realizada, exclusivamente, em laboratório 
oficial.

2. O resultado positivo da prova de Fixação 
de Complemento deverá ser encaminhado 
imediatamente ao médico veterinário requisi-
tante ou ao proprietário do animal.

3. O resultado negativo da prova de Fixação de 
Complemento terá validade de 180 dias para 
animais procedentes de propriedades moni-
toradas e de 60 dias nos demais casos.

4. A coleta de material para exame de mormo, 
para qualquer fim, será realizada por médico 
veterinário oficial ou cadastrado.

5. O teste da maleína será realizado através da 
aplicação de PPD maleína na dose de 0,1 ml 
por via intradérmica, na pálpebra inferior de 
um dos olhos do animal, e o procedimento de 
leitura deverá ser realizado 72 horas após a 
aplicação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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58. Assinale a alternativa que contém requisito cor-
reto em relação ao controle e à fiscalização do trânsito 
de animais susceptíveis à Febre Aftosa.

a. ( ) Os prazos que deverão ser respeitados, conta-
dos a partir da última vacinação contra a febre 
aftosa, são sete dias para animais com uma 
vacinação, 15 dias para animais com duas 
vacinações e 30 dias após a terceira vacinação.

b. ( ) Durante a etapa de vacinação, e até 60 dias 
após o seu término, os animais não poderão 
ser destinados ao abate, mesmo que seja 
abate imediato, já que todos animais devem 
ser vacinados contra a febre aftosa.

c. ( ) Animais abaixo de dois meses de idade não 
poderão ser movimentados sem a compro-
vação de no mínimo duas vacinações contra 
febre aftosa.

d. ( ) A critério do serviço veterinário oficial, consi-
derando a situação epidemiológica para febre 
aftosa em determinada região, a participação 
de animais susceptíveis à febre aftosa em expo-
sições, feiras, leilões e outras aglomerações de 
animais nunca poderá ser suspensa nas locali-
dades de risco para difusão da doença.

e. ( X ) A realização de exposições, feiras, leilões e 
outras aglomerações de animais em regiões 
onde as características geográficas possibilitam 
o manejo das explorações pecuárias somente 
durante período limitado do ano deverá ser 
submetida a normas específicas definidas pelo 
serviço veterinário oficial das Unidades da 
Federação, após aprovação do MAPA.

56. Em relação à Influenza Aviária, assinale a alterna-
tiva correta.

a. ( ) O agente viral pertence à Família 
Paramyxoviridae , Gênero Avulavirus.

b. ( ) O vírus é transmitido exclusivamente por 
contato direto entre aves infectadas e 
susceptíveis.

c. ( ) Aves nascidas em Incubatório de Matrizeiro 
no Brasil deverão ser vacinados contra a 
Influenza Aviária.

d. ( X ) A influenza aviária é considerada uma zoo-
nose, o que representa preocupação perma-
nente aos agentes de saúde pública, uma vez 
que alguns subtipos, tais como H5N1, H9N2, 
H7N7 e H7N2, já foram transmitidos de aves 
domésticas para humanos.

e. ( ) Estudos têm indicado que o risco dos vírus de 
baixa patogenicidade é eminente, pois estes 
agentes podem sofrer mutações e gerar cepas 
de alta patogenicidade, que são capazes de 
promover mortalidade em cerca de 5% das 
aves afetadas.

57. A Raiva é uma doença aguda do Sistema Nervoso 
Central (SNC) que pode acometer todos os mamíferos, 
inclusive os seres humanos.

Sobre a vacinação contra a Raiva para herbívoros 
domésticos, é correto afirmar:

a. ( X ) a vacinação é compulsória quando da ocor-
rência de focos da doença e deve ser adotada 
preferencialmente em bovídeos e equídeos 
com idade igual ou superior a 3 meses.

b. ( ) a vacina deverá ser aplicada por via subcutâ-
nea ou endovenosa.

c. ( ) animais primovacinados deverão ser revacina-
dos 60 dias após a primeira vacinação.

d. ( ) animais nascidos após a vacinação do reba-
nho não precisarão ser vacinados até a pró-
xima vacinação do rebanho.

e. ( ) a vacinação dos herbívoros deve ser realizada 
com vacina contendo vírus vivo, na dosagem 
de 2 ml por animal, independentemente da 
idade.
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60. Em relação à Tuberculose, analise as afirmativas 
abaixo:

1. A Tuberculose causada pelo Mycobacterium 
bovis é uma zoonose de evolução crônica que 
acomete principalmente bovinos e bubalinos.

2. As micobactérias do complexo Mycobacterium 
tuberculosis (M.tuberculosis, M.bovis e 
M.africanum) são as principais causadoras da 
Tuberculose nos mamíferos.

3. A principal porta de entrada do Mycobacterium 
bovis nos animais é a via digestiva; a trans-
missão, em aproximadamente 90% dos casos, 
ocorre pela ingestão de leite contaminado 
com o micro-organismo.

4. Os sinais clínicos mais frequentes nos animais 
são a caquexia progressiva e a tosse seca, 
curta e repetitiva, mastite e infertilidade.

5. Segundo a classificação de agentes etioló-
gicos humanos e animais com base no risco 
apresentado, o Mycobacterium tuberculosis e o 
Mycobacterium bovis estão classificados como 
patógenos da classe de risco 3, cujo risco indi-
vidual é alto e para a comunidade é limitado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

59. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) quanto à classificação das Unidades 
da Federação de acordo com o grau de risco para 
Brucelose e Tuberculose, estabelecida pela Instrução 
Normativa 19, de 10 de outubro de 2016.

( ) Se a prevalência de focos (%) de Brucelose for 
maior igual a 5 e menor que 10, independen-
temente da qualidade da execução das ações, 
o risco sempre será MÉDIO.

( ) Se a prevalência de focos (%) de Brucelose for 
maior igual a 10, independentemente da qua-
lidade da execução das ações, o risco sempre 
será ALTO.

( ) Se a prevalência de focos (%) de Tuberculose 
for maior que 2 e menor que 3, independente-
mente da qualidade da execução das ações, o 
risco sempre será MUITO BAIXO.

( ) Se a prevalência de focos (%) de Tuberculose 
for maior igual a 6, independentemente da 
qualidade da execução das ações, o risco sem-
pre será ALTO.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V • V • V • V
b. ( X ) V • V • F • V
c. ( ) V • F • F • V
d. ( ) F • V • V • F
e. ( ) F • F • F • V
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62. A Doença de Aujeszky (DA) causa transtornos ner-
vosos em suídeos lactentes, respiratórios em adultos e 
problemas reprodutivos em fêmeas gestantes.

Sobre a vacinação dos suídeos contra Doença de 
Aujeszky, é correto afirmar:

a. ( ) a vacinação apenas é permitida para aquelas 
propriedades com diagnóstico laboratorial 
negativo para a Doença de Aujeszky, realizado 
em laboratório oficial ou credenciado.

b. ( ) apesar de ser uma doença grave, não é de 
notificação obrigatória ao serviço veterinário 
oficial, pois não se trata de uma zoonose.

c. ( ) as vacinas previnem a infecção pelo vírus da 
Doença de Aujeszky, porém não reduzem a 
manifestação dos sinais clínicos.

d. ( ) leitões vacinados com vacina viva atenuada 
(naquelas Unidades Federativas onde seu 
uso é previsto pelo Plano Estadual aprovado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, como Instância Central e 
Superior), não devem, sob hipótese alguma, 
serem abatidos. Seus destinos serão os de 
reprodutores.

e. ( X ) é permitido somente o uso, no país, de vaci-
nas (inativadas ou vivas atenuadas) deletadas 
pelo menos para a glicoproteína viral gE, 
assim como de kits para diagnósticos que 
permitam identificar anticorpos contra essa 
partícula viral específica, ambos devidamente 
licenciados no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, como Instância 
Central e Superior.

61. De acordo com a Portaria SAR no 60, de 10 
de outubro de 2016, que estabelece o Sistema de 
Identificação Individual e Rastreabilidade de Bovinos 
e Bubalinos de Santa Catarina (SRBOV-SC), assinale a 
alternativa correta.

a. ( X ) Os brincos oficiais de identificação animal 
constam de um brinco maior que será apli-
cado na orelha direita e um brinco menor que 
será aplicado na orelha esquerda.

b. ( ) A identificação dos bovinos e bubalinos é 
facultativa, cabendo aos produtores rurais 
requerer a quantidade necessária de brincos 
para identificar os animais nascidos em Santa 
Catarina, ou para repor brincos eventual-
mente perdidos ou danificados.

c. ( ) O prazo para a identificação dos animais nas-
cidos em Santa Catarina é de até 365 dias, a 
contar da data de nascimento, sendo obriga-
tória a identificação prévia ao trânsito quando 
houver movimentação dos animais antes dos 
365 dias de idade.

d. ( ) Ao Governo do Estado de Santa Catarina, por 
intermédio da SAR, caberá propiciar con-
dições para viabilizar o cadastramento dos 
produtores rurais que tiverem interesse em 
identificar seus os bovinos e bubalinos.

e. ( ) Somente serão identificados rebanhos cujo 
proprietário possua Talão de Nota Fiscal do 
Produtor Rural.
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64. Quanto aos procedimentos para registro, fisca-
lização e controle de estabelecimentos avícolas de 
reprodução e comerciais, definidos pelas Instrução 
Normativa no 56, de 4 de dezembro de 2007, e 
Instrução Normativa no 36, de 6 de dezembro de 2012, 
assinale a alternativa correta.

a. ( ) Excluem-se da obrigatoriedade do registro os 
estabelecimentos avícolas que possuam até 
10.000 aves.

b. ( ) Deverá ser cumprida a distância mínima de 
50 km entre um estabelecimento avícola de 
reprodução e abatedouros de qualquer finali-
dade, fábrica de ração, outros estabelecimen-
tos avícolas de reprodução ou comerciais.

c. ( ) Nos Estabelecimentos Incubatórios de 
Reprodução, proceder-se-á à vacinação obri-
gatória contra a doença de Gumboro, antes 
da expedição das aves de um dia.

d. ( X ) O médico veterinário Responsável Técnico 
será o responsável pela execução dos con-
troles higiênico-sanitários dos plantéis dos 
Estabelecimentos Avícolas de Reprodução e 
Comerciais.

e. ( ) Mesmo os galpões que utilizam cortinas per-
manentemente fechadas deverão obrigatoria-
mente utilizar telas específicas. Também deve-
rão ter telas os galpões de postura comercial 
do tipo californiano clássico ou modificado.

63. Segundo a Instrução Normativa 25, de 19 de 
julho de 2016, ficam declarados como livres de Peste 
Suína Clássica (PSC) 16 Unidades Federativas e os 
Municípios de Guajará, Boca do Acre, sul do Município 
de Canutama e sudoeste do Município de Lábrea, per-
tencentes ao Estado do Amazonas.

Assinale a alternativa em que constam apenas as 
Unidades Federativas livres de PSC.

a. ( ) Acre, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins.

b. ( X ) Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe, Tocantins.

c. ( ) Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe, Tocantins.

d. ( ) Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa 
Catarina, São Paulo, Tocantins.

e. ( ) Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe, Tocantins.
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67. As doenças listadas na Instrução Normativa nº 
50, de 24 de setembro de 2013, são de notificação 
obrigatória ao serviço veterinário oficial, composto 
pelas unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e pelos Órgãos Estaduais de Defesa 
Sanitária Animal. A notificação da suspeita ou ocorrên-
cia dessas doença 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 contém apenas doenças de 
notificação IMEDIATA de qualquer caso SUSPEITO.

a. ( ) Botulismo, Cisticercose Suína, Coccidiose, 
Fasciolose Hepática, Leishmaniose, 
Leptospirose e Toxoplasmose.

b. ( ) Anaplasmose bovina, Anemia Infecciosa das 
galinhas, Diarreia Viral Bovina, Doença de 
Marek, Gripe Equina, Piroplasmose Equina e 
Rinite Atrófica.

c. ( ) Anemia Infecciosa das galinhas, Antraz 
(carbúnculo hemático), Cisticercose 
Suína, Diarreia Viral Bovina, Gripe Equina, 
Leishmaniose e Mormo.

d. ( ) Botulismo, Coccidiose, Doença de Aujeszky, 
Doença de Marek, Encefalopatia Espongiforme 
Bovina, Fasciolose Hepática e Toxoplasmose.

e. ( X ) Antraz (carbúnculo hemático), Doença de 
Aujeszky, Doença de Newcastle, Encefalopatia 
Espongiforme Bovina, Febre Aftosa, Mormo e 
Raiva.

68. De acordo com os objetivos da Instrução 
Normativa no 46, de 6 de outubro de 2011, quanto aos 
aspectos ambientais, os sistemas orgânicos de produ-
ção devem buscar:

a. ( ) a degeneração de áreas degradadas.
b. ( ) a redução da biodiversidade animal e vegetal.
c. ( ) a assolação das áreas de preservação 

permanente.
d. ( X ) a proteção, a conservação e o uso racional dos 

recursos naturais.
e. ( ) o aumento da pressão antrópica sobre os 

ecossistemas naturais e modificados.

65. Assinale a alternativa em que constam apenas 
doenças de notificação obrigatória de animais aquá-
ticos ao Serviço Veterinário Oficial (SVO), segundo a 
Portaria MPA no 19, de 4 de fevereiro de 2015.

a. ( ) Septicemia hemorrágica viral, Necrose pancre-
ática infecciosa, Ictiofitiríase, Doença do sono 
da truta e Doença viral do bagre-do-canal.

b. ( ) Doença viral do bagre-do-canal, Ictiofitiríase, 
Doença do rhabdovírus de lúcio, Doença do 
sono da truta e Doença iridoviral do esturjão 
branco.

c. ( X ) Anemia infecciosa do salmão, Infecção por 
alphavirus salmonídeo, Septicemia hemor-
rágica viral, Necrose pancreática infecciosa e 
Corinebacteriose.

d. ( ) Necrose pancreática infecciosa, Infecção 
por alphavirus salmonídeo, Doença viral do 
bagre-do-canal, Doença iridoviral do esturjão 
branco e Corinebacteriose.

e. ( ) Doença do rhabdovírus de lúcio, Doença iri-
doviral do esturjão branco, Anemia infecciosa 
do salmão, Septicemia hemorrágica viral e 
Ictiofitiríase.

66. A infecção clínica nos suínos varia de um reba-
nho para outro. Em alguns casos, a infecção ocorre 
subclinicamente, embora os animais possam exibir 
uma febre que dura alguns dias. Em outros, a infecção 
produz sintomas como aborto e nascimento de leitões 
fracos. Também se observou crescimento retardado 
de leitões, icterícia, hemoglobinúria, convulsões e 
distúrbios gastrintestinais. Às vezes, a meningite e 
a sintomatologia nervosa estão presentes. O aborto 
geralmente ocorre entre 15 e 30 dias após a infecção. 
Os principais sorovares que causam abortos ou leitões 
mortos são pomona, tarassovi e canicola. A infecção 
que ocorre durante o último terço da gravidez é a 
mais crítica na interrupção da gestação.

Assinale a alternativa que está se referindo correta-
mente à doença descrita no trecho.

a. ( X ) Leptospirose
b. ( ) Campilobacteriose
c. ( ) Doença de Aujeszky
d. ( ) Peste Suína Clássica
e. ( ) Tuberculose
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70. A doença geralmente ocorre quando fatores de 
estresse estão envolvidos. O sorotipo dublin, adap-
tado aos bovinos, tem distribuição geográfica focal. 
No bovino adulto, a doença começa com febre alta 
e o aparecimento de coágulos sanguíneos nas fezes, 
seguido de diarreia profusa e, em seguida, ocorre uma 
queda na temperatura corporal normal. Os sinais de 
dor abdominal são muito pronunciados. O aborto é 
comum. A doença pode ser fatal dentro de alguns 
dias ou o animal pode se recuperar, tornando-se mui-
tas vezes um portador e novos casos aparecem. Os 
bezerros são mais suscetíveis que os adultos, e neles 
a infecção dá origem a verdadeiros surtos epidêmicos, 
muitas vezes com elevada mortalidade. Septicemia e 
morte são frequentes em recém-nascidos. O estado 
portador é menos frequente entre os animais jovens e 
ocorre principalmente em bovinos adultos. A infecção 
é quase sempre espalhada pelas fezes de uma vaca 
que está eliminando o agente, mas também pode ser 
originária do leite.

Assinale a alternativa que está se referindo correta-
mente à doença descrita no trecho.

a. ( ) Listeriose.
b. ( ) Pasteurelose.
c. ( X ) Salmonelose.
d. ( ) Enterotoxemia.
e. ( ) Hemoglobinuria bacilar.

69. O Programa Nacional de Controle Higiênico-
Sanitário de Moluscos Bivalves (PNCMB), instituído 
pela Instrução Normativa Interministerial no 7, de 8 
de maio de 2012, foi elaborado para monitorar toda 
a produção do setor destinada ao consumo humano, 
como ostras, berbigões, vieiras e mexilhões.

O monitoramento de  (1)  em moluscos bivalves 
será estabelecido por meio da estimativa da den-
sidade média de  (2)  em 100 gramas da parte 
comestível dos moluscos bivalves (NMP/100g), utili-
zando-se metodologia oficial tecnicamente amparada.

O monitoramento de  (3)  em moluscos bivalves 
será estabelecido por meio da quantificação de  (4)  
em 1 quilograma (kg) da parte comestível dos molus-
cos bivalves, utilizando-se metodologia oficial tecnica-
mente amparada.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. ( ) (1) biotoxinas marinhas • (2) biotoxinas produ-
zidas por peixes marinhos • (3) micro-organis-
mos contaminantes • (4) Salmonella spp

b. ( X ) (1) micro-organismos contaminantes •  
(2) Escherichia coli • (3) biotoxinas marinhas 
• (4) biotoxinas produzidas por microalgas 
marinhas

c. ( ) (1) biotoxinas marinhas • (2) biotoxinas pro-
duzidas por microalgas marinhas • (3) micro-

-organismos contaminantes • (4) Escherichia 
coli

d. ( ) (1) micro-organismos contaminantes •  
(2) biotoxinas produzidas por microalgas 
marinhas • (3) biotoxinas marinhas •  
(4) Escherichia coli

e. ( ) (1) micro-organismos contaminantes •  
(2) Salmonella spp • (3) biotoxinas marinhas • 
(4) biotoxinas produzidas por peixes marinhos
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