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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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O mito da caverna 
Jostein Gaarder 

 
1º Imagine um grupo de pessoas que habitam o interior de uma caverna subterrânea. Elas 
estão de costas para a entrada da caverna e acorrentadas no pescoço e nos pés, de sorte que 
tudo o que veem é a parede da caverna. Atrás delas ergue-se um muro alto e por trás desse 
muro passam figuras de formas humanas sustentando outras figuras que se elevam para além 
da borda do muro. Como ______ uma fogueira queimando atrás dessas figuras, elas projetam 
sombras bruxuleantes na parede da caverna. Assim, a única coisa que as pessoas da caverna 
podem ver é esse “teatro de sombras”. Elas acham que as sombras que veem são a única 
coisa que existe. 
2º Imagine agora que um desses habitantes da caverna consiga a libertação daquela 
prisão. Primeiramente ele se pergunta de onde vêm aquelas sombras projetadas na parede da 
caverna. Depois, consegue se libertar dos grilhões que o prendem. O que você acha que 
acontece quando ele se vira para as figuras que se elevam para além da borda do muro? 
Primeiro, a luz é intensa _________ que ele não consegue enxergar nada. Depois, a precisão 
dos contornos das figuras, de que ele até então só vira ........ sombras, ofusca a sua visão. Se 
ele conseguir escalar o muro e passar pelo fogo para poder sair da caverna, terá mais 
dificuldade ainda para enxergar devido ........ abundância de luz. Mas, depois de esfregar os 
olhos, ele verá como tudo é bonito. Pela primeira vez verá cores e contornos precisos. 
Suponhamos, então, que ele comece a se perguntar de onde vêm os animais e as flores. Ele 
vê o Sol brilhando no céu e entende que o Sol dá vida ........ flores e aos animais da natureza, 
assim como também era graças ao fogo da caverna que ele podia ver as sombras refletidas na 
parede. 
3º Mas as outras pessoas que ainda continuam lá dentro não lhe saem da cabeça. E por 
isso ele volta ....... caverna e vai ____________ das pessoas que continuam lá, ele tenta 
explicar-lhes que as sombras na parede não passam de trêmulas imitações da realidade. Mas 
ninguém acredita nele. As pessoas apontam para a parede da caverna e dizem que aquilo que 
veem é tudo o que existe. Por fim, acabam matando-o. 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia – Romance da história da filosofia. São Paulo, Cia. das Letras, 1995. p. 104-5. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) às – a – as – à.    c) as – à – ás – à. 
b) as – a – às – a.    d) às – à – as – à. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas do 
texto: 
a) há – demais – ao encontro. 
b) à – de mais – ao encontro. 
c) há – de mais – de encontro. 
d) a – demais – de encontro. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O texto é ficcional, pois de trata de um mito, isto é, uma lenda. 
II - O autor quis transmitir a ideia de eu as pessoas que têm visão mais ampla e crítica da 
sociedade são banidas ou mesmo assassinadas. 
III - Segundo o autor as pessoas que só enxergam as sombras da realidade exterior têm 
uma visão bastante limitada da vida, para elas a verdade é apenas uma pequena parte de 
uma verdade maior. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
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04 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e, 
em seguida assinale a afirmativa correta: 
a) A palavra “atrás” recebe acento gráfico pela mesma regra de “de trás”. 
b) A palavra “único” recebe acento gráfico pela mesma regra de “trêmulas”. 
c) As palavras “só”, “céu” e “dá” são acentuadas por serem monossílabos tônicos. 
d) As palavras “também” e “ninguém” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
“m”. 
 
05 - Considere as seguintes afirmações sobre classes e funções de palavras e 
expressões no texto: 
I - O vocábulo “o” em “dos grilhões que o prendem” é pronome na função de objeto 
direto do verbo prender. 
II - O vocábulo “que” em “as figuras que se elevam para além da borda do muro?” (2º 
parágrafo) é um pronome relativo na função de sujeito. 
III - O vocábulo “bonito” em “como tudo é bonito” é um adjetivo na função de núcleo do 
predicado nominal. 
Quais afirmações estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III 
d) I, II e III. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o verbo está flexionado no mesmo tempo e modo que 
o sublinhado em: “... que ele comece a se perguntar” (2º parágrafo): 
a) figuras que se elevam para além da borda. 
b) um desses habitantes consiga a libertação. 
c) atrás delas ergue-se um muro alto. 
d) elas projetam sombras bruxuleantes. 
 
07 - Marcos possui um terreno em formato de triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 
50 m e um dos catetos mede 40 m. Ele deseja construir nesse terreno uma casa em 
formato retangular, que ocupe a maior área possível dentro do terreno, conforme 
desenho ilustrativo abaixo: 

 
A área ocupada por essa casa é igual a: 
a) 150 m2. 
b) 200 m2. 
c) 250 m2. 
d) 300 m2. 
 
08 - Um cone circular reto de raio R e altura H possui volume de 400π cm3. Ao seccionar 
esse cone por um plano paralelo à sua base, na metade de sua altura, forma-se um 
tronco de cone e outro cone menor. O volume do cone gerado por essa secção é igual a: 
a) 40π cm3. 
b) 50π cm3. 
c) 120π cm3. 
d) 350π cm3. 
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09 - O primeiro termo de uma progressão aritmética crescente, cuja soma dos quatro 
primeiros termos é 8 e a soma dos quadrados dos quatro primeiros termos é 36, é igual 
a: 
a) –2. 
b) –1. 
c) 1. 
d) 2. 
 
10 - Considere onze pontos marcados num plano, dos quais cinco se encontram sobre 
uma reta contida nesse plano. O número de triângulos que podem ser construídos 
unindo cada três pontos marcados nesse plano é igual a: 
a) 175. 
b) 165. 
c) 155. 
d) 145. 
 
11 - Mais de 142 milhões de eleitores estão aptos a votar nas próximas eleições, de 
acordo com as informações divulgadas pelo TSE, que nível de escolaridade abaixo é o 
predominante, com cerca de 30% do eleitorado? 
a) Fundamental completo. 
b) Fundamental incompleto. 
c) Médio completo. 
d) Superior. 
 
12 - Motivo alegado por Israel para atacar a Faixa de Gaza desde o início de julho deste 
ano: 
a) A derrubada do avião da Malaysia Air Line por foguetes atirados pelo Hamas. 
b) A invasão de palestinos ao território de Israel através de túneis. 
c) A suspeita de desenvolvimento por parte de palestinos de uma bomba atômica. 
d) O sequestro e assassinato de três jovens israelenses. 
 
13 - Município do qual Marumbi foi desmembrado: 
a) Jandaia do Sul. 
b) Kaloré. 
c) Mandaguari. 
d) São Pedro do Ivaí. 
 
14 - Sobre Joaquim Barbosa é INCORRETO afirmar: 
a) Afirmou que “deixava a Corte de forma tranquila e com a alma leve”. 
b) Foi indicado à Suprema Corte em 2.003, no mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. 
c) Foi o primeiro negro a presidir o Superior Tribunal de Justiça. 
d) Poderia continuar como Ministro da Suprema Corte até 2.024, quando completa 70 anos. 
 
15 - Apesar de ser uma enfermidade dos animais, foi inicialmente descrita no homem no 
início do século XIX, a partir de casos de febre ondulante seguidos de morte, ocorridos 
na Ilha de Malta, no Mar Mediterrâneo, sendo por isso denominada Febre de Malta. O 
isolamento do agente etiológico foi realizado por Bruce em 1887, que o denominou 
“Micrococcus melitensis”. A doença em questão é a: 
a) Tuberculose. 
b) Pasteurelose. 
c) Brucelose. 
d) Febre Aftosa. 
 

www.pciconcursos.com.br



 5

16 - O agente causador da Febre amarela é um vírus amarílico, arbovírus do gênero 
Flavivirus e família Flaviviridae. É um RNA vírus, pertencente ao mesmo gênero e família 
de outros vírus que causam doenças no homem, tais como o Dengue, o West Nile, o 
Rocio e o St. Louis. Entre as espécies acometidas pela febre amarela, na forma silvestre, 
os primatas não humanos são hospedeiros “sinalizadores” do vírus amarílico, assim 
como os seres humanos. Na forma urbana o único que se constitui como hospedeiro 
definitivo é o: 
a) Aedes.     c) Homem. 
b) Macaco.     d) Marsupiais. 
 
17 - Também conhecida como Tifo Exantemático de São Paulo, essa doença é causada 
por uma Rickettsia rickettsii, da família Rickettsiaceae, parasito intracelular obrigatório, 
com característica de bactéria gram negativa. Nos seres humanos a sintomatologia 
clínica aparece de 2 a 14 dias depois da picada do carrapato. A doença inicia-se de forma 
súbita e se caracteriza por febre, calafrios, cefaleia, dores musculares, articulares e 
ósseas. Nos animais a maioria dos hospedeiros naturais a infecção não é aparente a 
sintomatologia. A doença em questão é a: 
a) Babesiose.    c) Febre Maculosa. 
b) Erlichiose.     d) Febre Tifóide. 
 
18 - Larva migrans cutânea (LMC) é um termo clínico que designa uma erupção dérmica 
de caráter linear e serpiginoso, produzida por larvas de alguns Nemathelminthes, 
parasitas do intestino delgado de cães e gatos, porém, podem atingir a pele do homem, 
sendo conhecida por dermatite serpiginosa, dermatite linear serpiginosa e bicho 
geográfico. O agente causador do LMC é, exceto: 
a) Larvas de 3º estágio (L3) de Toxocara. 
b) Larvas de 3º estágio (L3) de Ancylostoma braziliense. 
c) Larvas de 3º estágio (L3) de Uncinaria stenocephala. 
d) Formas imaturas de Dirofilaria. 
 
19 - Leishmanioses representam um conjunto de enfermidades diferentes entre si, que 
podem comprometer pele, mucosas e vísceras, dependendo da espécie do parasito e da 
resposta imune do hospedeiro. São produzidas por diferentes espécies de protozoário 
pertencente ao gênero Leishmania, parasitas com ciclo de vida heteroxênico, vivendo 
alternadamente em hospedeiros vertebrados (mamíferos) e insetos vetores 
(flebotomíneos). Sobre a Leishmaniose é correto afirmar: 
a) Dentro das células dos mamíferos a forma amastigota (flageladas), se multiplica 
obrigatoriamente. 
b) À medida que as formas amastigotas vão se multiplicando, os macrófagos se rompem 
liberando parasitas que são fagocitados por outros macrófagos. 
c) Nos flebotomíneos as formas promastigotas (aflageladas), vivem no meio extracelular, na luz 
do trato digestivo. 
d) Nos flebotomíneos as formas amastigotas (flageladas), ingeridas durante o repasto 
sanguíneo, se diferenciam em formas promastigotas (aflageladas) que são posteriormente 
inoculadas na pele dos mamíferos durante a picada. 
 
20 - O timpanismo ruminal gasoso em bezerros é causado devido a: 
I - Lesões da goteira esofágica – abcessos ou actinobacilose. 
II - Obstrução física da goteira ou do esôfago. 
III - Pode ocorrer devido à acidose. 
IV - Decúbito lateral prolongado. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e IV.   c) Apenas as afirmativas II e IV. 
b) Apenas as afirmativas II e III.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

www.pciconcursos.com.br



 6

21 - A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), mais conhecida como Doença ou Mal 
da Vaca Louca, atinge o sistema nervoso principalmente dos bovinos, fazendo com que 
fiquem com o comportamento alterado. Além da morte dos animais e risco de 
transmissão ao homem, outro GRANDE PREJUÍZO seria a restrição à exportação 
brasileira de carne bovina, que hoje atinge mais de 1 milhão de toneladas, o equivalente 
a mais de 4 bilhões de dólares por ano. Sobre a EEB é correto afirmar: 
a) Ocorrem em muitas espécies e, após a instalação do quadro clínico, ainda é passível de 
cura. 
b) A principal via de transmissão é através da inalação do príon. 
c) Essas espécies (suínos e aves) são naturalmente refratárias à doença da vaca louca. 
d) As notificações das suspeitas de doenças nervosas em ruminantes se tornaram obrigatórias 
desde 2007. 
 
22 - A sanidade do rebanho é um item extremamente importante para evitar o 
aparecimento de doenças que possam comprometer os índices de produtividade. Esse 
deve ser feito através de medidas profiláticas eficientes e devem ser de controle em 
função das endemias regionais, do estado sanitário do rebanho, do perfil de sistema de 
produção e orientação do órgão de defesa local e estadual. Certas vacinas são aplicadas 
no rebanho todo, outras são aplicadas somente em certas categorias de animais, 
selecionando idade e até mesmo o sexo. Sobre medidas profiláticas tais como vacinas é 
correto afirmar: 
a) A revacinação da raiva deve ser realizada a cada 24 meses. 
b) A vacina de botulismo apresenta um período negativo de aproximadamente 06 dias, no qual 
os animais podem estar susceptíveis a doença, e neste período os animais não devem ser 
colocados em pastagens contaminadas. 
c) Para carbúnculo sintomático a medida preventiva é vacinar os bezerros anualmente, a partir 
da faixa etária de seis a nove meses de idade. A primeira vacina deve ter um reforço após 45 
dias. 
d) Na primovacinação (primeira vacina) devem ser administradas duas doses, com intervalo de 
três a cinco semanas. Posteriormente, revacina-se anualmente antes da estação de monta ou 
entre esta e o quarto mês de prenhez. 
 
23 - A actinomicose e actinobacilose são doenças infecciosas, crônicas, podendo ser 
cutâneas ou viscerais, e podem acometer bovinos e outras espécies, causando lesões 
granulomatosas, passíveis de serem identificadas pelas técnicas de inspeção post-
mortem. São causadas por Actinomyces, e é uma infecção oportunista que 
frequentemente se inicia em feridas contaminadas.  Sobre actinomicose e actinobacilose 
é correto afirmar: 
a) A Actinomicose é uma doença bacteriana, que esta difundida mundialmente, provocada 
pelas espécies Actinomyces bovis, A. israeli, A. suis e A. baudetii. 
b) A Actinobacilose é causada por microrganismo Gram-positivo, cocobacilo ou bacilos 
filamentosos, oportunistas e comensais da cavidade oral e intestinal, sendo que a mandíbula é 
o local mais comum para a instalação da doença provando espessamento de estrutura óssea. 
c) A área mais afetada da Actinomicose também é a mandíbula, podendo ser encontrado na 
língua e em tecidos moles. 
d) Do gênero Actinobacillus que causam actinobacilose nos animais Actinobacillus equuli, 
Actinomyces bovis, A. suis, A. lignieresii, A. seminis, A. capsulatus. 
 
24 - De acordo com o RIISPOA - Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal, no tocante Cisticercose (“Cysticercus bovis”), o que é 
preconizado pela legislação diz o seguinte: “Serão condenadas as carcaças com 
infestações intensas pelo "Cysticercus bovis" ou quando a carne é aquosa ou 
descorada”. De acordo do o RIISPOA leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
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I - Faz-se rejeição parcial quando se verifique infestação discreta ou moderada, após 
cuidadoso exame sobre o coração, músculos da mastigação, língua, diafragma e seus 
pilares, bem como, sobre músculos facilmente acessíveis. 
II - As carcaças que apresentem um único cisto já calcificado, após remoção e 
condenação dessa parte podem ser aproveitadas para consumo. 
III - As vísceras, com exceção dos pulmões, coração e porção carnosa do esôfago e a 
gordura das carcaças destinadas ao consumo ou à refrigeração, não sofrerão qualquer 
restrição, desde que consideradas isentas de infestação. Os intestinos podem ser 
aproveitados para envoltório, depois de trabalhados como normalmente. 
IV - Nas carcaças com cisticercose viva são removidas e condenadas todas as partes 
com cistos, inclusive os tecidos circunvizinhos; as carcaças são recolhidas às câmaras 
frigoríficas ou desossadas e a carne tratada por salmoura, pelo prazo mínimo de 14 
(quatorze) dias em condições que permitam, a qualquer momento, sua identificação e 
reconhecimento. Esse período, pode ser reduzido para 7 (sete) dias, desde que a 
temperatura nas câmaras frigoríficas seja mantida sem oscilação e no máximo a 1ºC (um 
grau centígrado). 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
25 - As bactérias do gênero Brucella são parasitas intracelulares facultativos, com 
morfologia de cocobacilos gram-negativos, imóveis. Mesmo sabendo que a espécie mais 
importante é a B. abortus, responsável pela grande maioria das infecções dos bovinos e 
bubalinos, estes também são suscetíveis à outras espécies, tais como: 
a) B. suis e B. melitensis.   c) B. melitensis e B. neotomae. 
b) B. neotomae e B. suis.   d) B. neotomae e B. ovis. 
 
26 - A erisipela, também conhecida como ruiva, é uma enfermidade do tipo hemorrágica, 
causada pela bactéria Erysipelothrix rhusiopathiae, um bacilo gram-positivo, que 
provoca septicemia aguda ou subaguda e lesões crônicas proliferativas. O E. 
rhusiopathiae ocorre em várias partes do mundo, onde são produzidos suínos 
domesticados. As carcaças apresentam severas lesões de pele, atribuída ou à 
Erysipelothrix rhusiopathiae (erisipela) ou a estreptococo (ruiva).  Sobre a erisipela em 
suínos, qual é o critério sanitário a ser adotado em matadouro-frigorífico? 
a) Abater depois, por último, libera os órgãos que não estão comprometidos e condena a 
carcaça. 
b) Abater antes de todos os animais, condenando todos os órgãos e faz aproveitamento 
condicional da carcaça – Bacon. 
c) Abater no matadouro sanitário e encaminhar para a graxaria totalmente. 
d) Abater normalmente junto com outros animais e avaliar no D.I.F. 
 
27 - A febre aftosa é considerada uma doença altamente infecciosa, que acomete 
animais de casco bipartido, tais como bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos. A 
prevenção da febre aftosa nas populações de animais de produção, e consequentemente 
a sua eliminação dos países das Américas contribuem de modo relevante para o 
desenvolvimento socioeconômico de todas as suas sociedades, particularmente do 
setor rural, graças ao aumento da produção primária, do 
processamento/industrialização/comercialização (interna e externa) de animais e seus 
produtos, da prestação de serviços e consequente melhoria da renda e do nível de 
emprego, bem como do consumo, paralelamente ao aumento da receita dos Estados. 
Para isso é preciso estabelecer um princípio de prevenção eficiente para tornar uma 
região com um bom status sanitário, que pode se apresentar da seguinte forma: 
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I - Região Livre, sem vacinação: que abrange os territórios (países e zonas) em que não 
se pratica a vacinação, que se mantêm indene da doença e têm reconhecimento 
internacional. 
II - Região livre, com vacinação: que abrange os territórios (países e zonas) onde se 
pratica a vacinação, que se mantêm indene da doença e têm reconhecimento 
internacional. 
III - Região Não‐‐‐‐Livre: que abrange territórios (países e zonas), com circulação viral 
endêmica. 
IV - Região Não‐‐‐‐Livre: que abrange territórios (países e zonas), com presença esporádica 
da doença, devido ao ingresso de fontes externas de infecção. 
V - Região Não‐‐‐‐Livre: que abrange territórios (países e zonas), sem evidências de 
circulação viral. 
a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
28 - A Peste Suína Clássica  (PSC), também conhecida como febre suína ou cólera dos 
porcos, é uma enfermidade contagiosa e muitas vezes, fatal aos suínos, causada por 
um vírus RNA envelopado pertencente a família Flaviviridae. Nos dias de hoje no Brasil, 
algumas das regiões mais importantes na criação de suínos são livres da PSC, embora 
permaneça endêmica e recorrente em outras áreas. Este é uma das doenças mais 
importantes dos suínos domésticos, sendo assim de notificação compulsória. A 
contaminação geralmente se dá pela via oronasal e o período de incubação varia de 7 a 
10 dias, sendo menor em casos de infecção experimental. Alguns fatores que 
são responsáveis pela propagação da doença são a alta densidade populacional e a 
presença de porcos silvestres, pois estes são um importante reservatório do vírus. O 
sistema de defesa sanitária animal baseia sua atuação de acordo com o nível de risco 
sanitário existente, caracterizando as suas ações em cada situação, onde: 
I - RISCO I significa que surgiu focos de PSC – EMERGÊNCIA SANITÁRIA. 
II - RISCO II significa que há ausência de focos de PSC nos últimos 24 meses, 
atendimento a todas as condições mínimas de prevenção. 
III - RISCO II – pode-se declarar “estado de emergência sanitária animal”, dependendo de 
análise de risco. 
IV - RISCO III significa que há ausência de focos de PSC nos últimos 36 meses, 
atendimento a todas as condições mínimas de prevenção, caracterizada pela 
identificação de riscos sanitários internos e/ou externos que podem levar ao 
ressurgimento da PSC. 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa I está correta. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
 
29 - A inseminação artificial, que é a deposição mecânica do sêmen no aparelho genital 
da fêmea, é, sem dúvida, o melhor e mais barato instrumento de melhoramento genético 
do rebanho. Com o uso de touros provados de alta confiabilidade é possível obter o 
melhor resultado nos pontos desejados pelo produtor. O ciclo estral é controlado pela 
integração entre o FSH, LH, estrógeno e progesterona.  Esses hormônios são comuns a 
todas as espécies, contudo seus padrões de secreção e seus efeitos relativos variam 
entre as diferentes espécies. Essas diferenças ocasionam variações nas extensões das 
fases luteínicas e folicular do ciclo, assim como na duração do cio. Então na espécie 
bovina, o ciclo estral se apresenta da seguinte forma: 
a) Duração do ciclo de 16-17 dias, com o cio de 24-36 horas e momento da ovulação de 24-30 
horas após o inicio do cio. 
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b) Duração do ciclo de 21-22 dias, com o cio de 18-19 horas e momento da ovulação de 10-11 
horas após o fim do cio. 
c) Duração do ciclo de 14-21 dias, com o cio de 7 dias e momento da ovulação após a cópula. 
d) Duração do ciclo de 19-20dias, com o cio de 48-72 horas e momento da ovulação de 35-45 
horas após o início do cio. 
 
30 - As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são provocadas pelo consumo de 
alimentos que ocorrem quando micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias 
tóxicas estão presentes no alimento. Os sintomas mais comuns de DTA são vômitos e 
diarreias, podendo também apresentar dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração 
da visão, olhos inchados, dentre outros. Os micróbios multiplicam-se nos alimentos 
quando encontram condições ideais de nutrientes, umidade e temperatura. Alimentos 
devem ser conservados em temperaturas especiais, tais como: 
a) Geladeira – abaixo de 5ºC e Balcão de self-service – acima de 60ºC. 
b) Geladeira – abaixo de 9ºC e Balcão de self-service – acima de 50ºC. 
c) Geladeira – abaixo de 12ºC e Balcão de self-service – acima de 40ºC. 
d) Geladeira – abaixo de 15ºC e Balcão de self-service – acima de 30ºC. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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