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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 
09. 
 
Acredite! Apostar nos seus sonhos é dar um voto de 
confiança em si mesmo. É trazer a felicidade para perto 
e contagiar os outros. Entenda como construir cada um 
deles 
 

 
 

(1º§) Experimente interromper um homem 
apaixonado por seus sonhos quando seus olhos 
brilham ao contar sua trajetória. Tente obter mais 
detalhes quando a voz está prestes a alçar voo ao falar 
dos obstáculos que ultrapassou. Nada é capaz de 
justificar a interrupção desse discurso inflamado e 
apaixonado, nem mesmo a tempestade de verão que 
deságua sob nossas cabeças, no jardim de um hotel, 
em São Paulo. Encolhida debaixo de um guarda-sol de 
mesa, enquanto algumas gotas grossas de chuva 
encharcam minhas costas, não perco uma palavra do 
que me diz o empresário grego George Koukis, 
fundador da organização internacional A Dream for the 
World (Um Sonho para o Mundo, em tradução livre). Ele 
fala sobre o que faz um projeto de vida acontecer – e é 
tudo o que quero saber. Além de coragem, dedicação e 
gostar daquilo que faz, George me conta outras 
qualidades que ajudam nessa empreitada. E, durante 
esta conversa, suas palavras me fizeram acreditar que 
os rabiscos guardados em uma pasta podem virar um 
livro, e que o tão desejado projeto da escolinha, que 
estimula crianças a desenvolverem novas soluções no 
dia a dia pode, sim, dar certo. 

(2º§) Palavras ditas com tanta paixão e fúria 
nos incentivam a perseguir nossos próprios objetivos. 
Trago para você, então, alguns dos ensinamentos que 
ouvi dele. E não só isso. Outras pessoas interessantes, 
que refletiram bastante sobre o tema, também vão nos 
ajudar a tirar a poeira de nossos sonhos, a lustrá-los de 
novo, ou a modificá-los, se for o caso. E esta é 
justamente a época certa para fazer isso. Podemos 
reservar um tempinho, entre os dias de descanso do fim 
de ano só para... sonhar. E estabelecer os primeiros 
passos para a realização de nossos projetos pessoais. 

(3º§) O desejo de melhorar o mundo ou a 
relação entre as pessoas, muitas vezes, está na base 
de boa parte dos projetos que vingam. Isso porque esse 
olhar mais generoso, mais participativo, e que leva em 
conta o futuro, desperta uma força descomunal dentro 
de nós e uma capacidade de realização extraordinária. 

Alguns homens bem ricos, por exemplo, fizeram suas 
fortunas baseados na concretização de utopias 
pessoais. Os americanos Bill Gates e Steve Jobs, por 
exemplo, apostaram alto na democratização digital e na 
tecnológica. Hoje, as fundações ligadas às suas 
empresas investem em arte, educação e cultura. 

(4º§) Existem também muitas pessoas, gente 
como a gente, que começaram com um ideal pequeno 
e estão conseguindo mudar o meio ao redor. São os 
sonhos que começam tímidos e vão ganhando força. “O 
desejo de melhorar a realidade faz parte da natureza 
humana, assim como ter visões que envolvem um 
grande progresso ou mudanças drásticas de uma 
situação”. 
 
(Texto coletado do site http://vidasimples.uol.com.br/ 
noticias/capa/ - acesso 06 de março de 2015) 
 
QUESTÃO 01  
 
O texto apresenta algumas sequências tipológicas 
construídas em primeira pessoa. Levando-se em 
consideração o gênero textual em análise, a intenção 
comunicativa que se pretende alcançar com essa 
estratégia, para a compreensão do texto como um todo, 
é: 
 
(A) Apresentar o autor do texto como sendo co-

partícipe das ações realizadas, como ator social 
que desenvolve projetos sociais que podem fazer a 
diferença na vida de muitas pessoas. 

(B) Enfatizar que todos nós temos projetos de vida e 
que somos capazes de realizar os nossos sonhos, 
com atitudes tanto individuais quanto coletivas. 

(C) Pôr em destaque ações que foram internalizadas 
pelo locutor do texto que podem servir de incentivo 
para que mais pessoas acreditem em si e invistam 
em seus sonhos. 

(D) Compartilhar com os interlocutores ensinamentos 
experienciados que possam incentivá-los a 
colocarem em prática os seus projetos pessoais, 
tendo em vista a realização pessoal ou de uma 
coletividade. 

(E) Descrever, de um ponto de vista mais objetivo, 
como narrador-personagem, as qualidades de 
pessoas empreendedoras, citando situações 
pessoais e de outros empreendedores, que visam 
ao bem comum. 
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QUESTÃO 02  
 
Analise este excerto e o trecho em que ele se insere: 
“Alguns homens bem ricos, por exemplo, fizeram suas 
fortunas baseados na concretização de utopias 
pessoais. Os americanos Bill Gates e Steve Jobs, por 
exemplo, apostaram alto na democratização digital e na 
tecnológica.” Com essa proposição, o locutor do texto 
pretende 
 
(A) Alertar para a posição social privilegiada das 

pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário. 
(B) Ratificar a tese de que concepções pessoais, com 

empenho e capacidade de empreendimento, 
ganham materialidade. 

(C) Mostrar que, na sociedade em que vivemos, está 
arraigado um modelo de que somente as pessoas 
bem ricas são capazes de tirar os seus projetos do 
papel. 

(D) Convencer, explicitamente pelo exemplo de 
pessoas empreendedoras e ricas, os leitores a 
darem forma aos seus próprios sonhos.  

(E) Destacar o exemplo de dois empreendedores cujos 
projetos pessoais saíram do papel graça à 
capacidade material e à boa situação financeira em 
que se inserem. 

 
QUESTÃO 03  
 
No parágrafo introdutório do texto, promove-se uma 
referência ao empresário George Koukis. Pela seleção 
lexical empregada nessa referência, pode-se afirmar 
que o referido empresário 
 
(A) Não mede esforço para falar de suas expectativas 

de realizações de sonhos. 
(B) Preocupa-se em descrever os detalhes da sua 

trajetória de empresário bem sucedido. 
(C) Faz uma abordagem abrangente e veementemente 

apaixonada da sua trajetória. 
(D) Procura envolver seu público-alvo, especialmente, 

delimitando seu discurso às situações mais 
embaraçosas. 

(E) Usa da retórica da paixão e da apologia às 
realizações das utopias pessoais para fazer com 
que cada um invista em si e em seu sonho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04  
 
Em “Ele fala sobre o que faz um projeto de vida 
acontecer – e é tudo o que quero saber.” Acerca do 
período e das estruturas linguísticas das orações que o 
compõem, é CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) A primeira oração do excerto “Ele fala sobre” é 

classificada como oração principal. 
(B) “... o que faz um projeto de vida acontecer” é 

uma oração subordinada adverbial, e apresenta 
uma relação semântica de assunto. 

(C) “Quero saber” é uma locução verbal transitiva direta 
e tem como complemento o pronome indefinido 
“tudo”. 

(D)  A expressão “o que”, presente na primeira oração 
constitui exemplo de expressões de realce 
características da oralidade. 

(E) A segunda oração que se inicia com o que 
apresenta função sintática de adjunto adnominal, 
modificando o pronome demonstrativo anterior. 

 
QUESTÃO 05  
 
Nas alternativas abaixo, retiradas do texto, o elemento 
negritado, responsável pela coesão entre os segmentos 
textuais, teve seu referente CORRETAMENTE 
identificado em 
 
(A) “Tente obter mais detalhes quando a voz está 

prestes a alçar voo ao falar dos obstáculos que 
ultrapassou. (1°§) - refere-se a “falar dos 
obstáculos”. 

(B) “Além de coragem, dedicação e gostar daquilo que 
faz, George me conta outras qualidades que 
ajudam nessa empreitada. - (anáfora sintetizadora 
e refere-se às ideias expostas anteriormente sobre 
os passos e procedimentos sobre a concretização 
de um projeto de vida). 

(C) “E esta é justamente a época certa para fazer isso.”     
(2º§) - anáfora sintetizadora e refere-se a “neste 
caso”. 

(D) “Trago para você, então, alguns dos ensinamentos 
que ouvi dele.”  (2º§) - anáfora sintetizadora e 
refere-se às ideias expostas anteriormente: 
palavras ditas com tanta paixão e fúria. 

(E) “Alguns homens bem ricos, por exemplo, fizeram 
suas fortunas baseados na concretização de 
utopias pessoais.” (3º§) - Refere-se a Bill Gates e 
Steve Jobs. 
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QUESTÃO 06  
 
Assinale a alternativa em que o marcador coesivo 
destacado NÃO apresente uma função sintática na 
oração que ele introduz. (Considere o contexto em que 
os termos se inserem.) 
 
(A) [...], não perco uma palavra do que me diz o 

empresário grego George Koukis, fundador da 
organização internacional A Dream for the World 
(Um Sonho para o Mundo, em tradução livre).  

(B) Além de coragem, dedicação e gostar daquilo que 
faz, George me conta outras qualidades que 
ajudam nessa empreitada. 
 

(C) [...] podem virar um livro, e que o tão desejado 
projeto da escolinha, que estimula crianças a 
desenvolverem novas soluções no dia a dia pode, 
sim, dar certo.   
 

(D) Isso porque esse olhar mais generoso, mais 
participativo, e que leva em conta o futuro, desperta 
uma força [...] 

 
(E) “O desejo de melhorar a realidade faz parte da 

natureza humana, assim como ter visões que 
envolvem um grande progresso ou mudanças 
drásticas de uma situação”. 

 
QUESTÃO 07  
 
Analise as proposições abaixo, adaptadas do texto: 

 
I. Necessita-se de pessoas que nos incentive a 

realizar as tarefas necessárias ____ 
consecução dos nossos objetivos. 

II. Dedicar-se ____ tarefas rotineiras e fazê-las 
com dedicação faz toda a diferença. 
 

III. A melhoria da realidade social nos traz alegria 
semelhante __________ que advém do nosso 
próprio sucesso. 

 
Em relação ao uso do sinal indicador da crase, assinale 
a alternativa que contém a sequência CORRETA que 
completa as lacunas, de acordo com a norma culta da 
gramática. 
 
(A) à, à, à 
(B) a, a, a 
(C) a, às, a 
(D) à, às, a 
(E) à, a, à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08  
 
TODOS os termos marcados nos excertos abaixo 
possuem a mesma função sintática, EXCETO 
 
(A) Podemos reservar um tempinho, entre os dias de 

descanso do fim de ano só para... sonhar. 
(B)  Experimente interromper um homem apaixonado 

por seus sonhos quando seus olhos brilham ao 
contar sua trajetória. 

(C) Nada é capaz de justificar a interrupção desse 
discurso inflamado e apaixonado. 

(D) O desejo de melhorar o mundo ou a relação 
entre as pessoas, muitas vezes, está na base de 
boa parte dos projetos que vingam. 

(E) E estabelecer os primeiros passos para a 
realização de nossos projetos pessoais. 

 
QUESTÃO 09  
 
Acerca das funções morfossintáticas do SE, julgue os 
itens: 
 
I. Apostar nos seus sonhos é dar-se um voto 

de confiança - apresenta classificação 
morfológica de pronome pessoal oblíquo e 
sintática de objeto indireto. 

II. Nunca se deve, mesmo nas inquietações, 
justificar um erro com outro erro, devemos 
lutar pelos nossos sonhos. - apresenta 
classificação morfológica de pronome pessoal 
oblíquo e sintática de partícula apassivadora. 

III. Percebe-se que, em vários segmentos 
sociais, há um maior cuidado com o bem-
estar do outro. - apresenta classificação 
morfológica de pronome pessoal oblíquo e 
sintática de índice de indeterminação do 
sujeito. 

 
Está correto o que se afirma no (s) item (ns) 
 
(A) Apenas no I 
(B) II e III 
(C) I e II 
(D) I e III 
(E) I, II e III 
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QUESTÃO 10  
 
Analise a charge abaixo para responder à questão  
 

 
Charge de Newton Silva – disponível em http://www. 
chargeonline.com.br/ - acesso em 06 de março de 2015. 

 
 
No que respeita aos recursos textual-discursivos, para 
a construção do sentido desse gênero textual, está 
correto o que se afirma em 
 
(A) Critica-se, por intermédio da figura de linguagem 

oxímoro, informações econômicas manipuladas 
da realidade brasileira. 

(B) Foi empregada a metáfora para se fazer uma 
alusão às expectativas ao projeto político 
brasileiro. 

(C) A figura de linguagem ironia foi empregada para 
gerar o humor da charge. 

(D) Para gerar o humor, além da personificação, 
também é usada a alegoria, promovida pelas 
imagens do homem e do seu “veículo”. 

(E) Usou-se figura de linguagem denominada de 
antítese, que emprega o recurso linguístico de 
oposição de ideias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
 
Assinale a alternativa correta sobre os componentes 
básicos de um computador: 
 
(A) A placa de vídeo é um dispositivo que permite a 
ligação entre o processador e todos os dispositivos de 
entrada e saída. 
(B) Os periféricos são dispositivos conectados a um 
computador que possibilitam a comunicação do 
computador com o mundo externo. 
(C) As placas controladoras possuem circuitos e 
processadores independentes, e são utilizadas no 
computador para processar trabalhos específicos. 
(D) O disco rígido é um dispositivo de armazenamento 
de dados, onde são guardados todos os tipos de 
arquivos digitais. 
(E) A placa de rede é um dispositivo que permite que a 
comunicação de um computador com outras máquinas 
em uma rede local ou pela internet. 
 
QUESTÃO 12  
 
Sobre o uso do teclado e a função das teclas na edição 
de textos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Home - Move o cursor para o começo da linha. 
(B) End - Move o cursor para o final da linha. 
(C) Tab - Move o cursor vários espaços para frente. 
(D) Enter - Move o cursor para o começo da linha de 
texto. 
(E) Backspace -  Move o cursor um espaço para frente. 
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QUESTÃO 13  
 
A imagem abaixo mostra as propriedades de um 
determinado arquivo salvo em um computador. Analise 
os itens abaixo a respeito da imagem: 
 

 
 
I. O tipo de arquivo é um documento de texto, no 

formato .docx. 
II. O arquivo está salvo na Unidade C: do computador, 

mais especificamente na pasta “Apostila”. 
III. O arquivo tem tamanho superior a 1 MB. 
IV. O arquivo está oculto dentro da pasta, ou seja, o 

arquivo não estará visível para o usuário, se nas 
configurações de pasta estiver desabilitado a opção 
“Mostrar arquivos ocultos”. 

V. O conteúdo do arquivo não pode ser alterado, pois 
está protegido contra modificações involuntárias ou 
desautorizadas. 

 
É correto afirmar que: 
 
(A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(C) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 
(D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(E) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  
 
Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) 
sobre os conceitos básicos de internet: 
 
( ) Todos os recursos presentes na Internet são 
localizados por meio de um endereço único conhecido 
como HTTP. 
( ) Um sistema de correio eletrônico tem como 
responsabilidade enviar e/ou receber mensagens 
eletrônicos de um usuário para outro através da 
Internet. 
( ) Cookies são pequenos arquivos que os sites 
colocam no disco rígido do computador, quando o 
usuário os visita pela primeira vez, através do 
navegador/browser. 
 
A sequência correta é: 
 
(A) V V V 
(B) V F V 
(C) F V F 
(D) F V V 
(E) F F F 
 
QUESTÃO 15  
 
Analise a imagem abaixo extraída de uma planilha feita 
no Microsoft Excel: 
 

 
 
É correto afirmar que: 
 
(A) O valor total do orçamento foi calculado através da 
fórmula =SOMA(E3+E8). 
(B) O valor total dos produtos de códigos 1 e 4 pode ser 
calculado através da fórmula =E3+E6. 
(C) Ao aplicar a fórmula =C3+C8, o resultado obtido 
será 11. 
(D) Para calcular o valor total do produto de código 6 foi 
utilizado a fórmula =C6*D6. 
(E) Ao aplicar a fórmula =C3:E8 é possível obter o valor 
total do orçamento de todos os produtos. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 16  
 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que 
caracteriza uma proposição: 
 
(A) O número x não é divisível por 2. 
(B) Aquele filósofo é estudioso. 
(C) 2𝑥 − 5 > 13 
(D) Este é um número primo. 
(E) Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. 
 
QUESTÃO 17  
 
Cinco “craques” foram acusados de esconder a bola de 
João. Ao chegar ao campo para o jogo, irritado, João os 
questiona: 
 
- “Eu não fui”, responde Paulo. 
- “Foi o Pedro”, garantiu Pablo. 
- “Foi o Pepe”, disse Pedro. 
- “O  Pablo está mentindo”, retrucou Pepe. 
- “O Paulo está falando a verdade”, disse Pelé. 
 
Quem escondeu a bola de João, sabendo que apenas 
um dos “craques” mentiu, e somente um deles  
escondeu? 
 
(A) Pepe  
(B) Pedro 
(C) Pablo 
(D) Paulo  
(E) Pelé 
 
QUESTÃO 18 

 

 
Dê o somatório dos itens verdadeiros: 
 
1 – Em um grupo de 25 pessoas pelo menos três 
pessoas aniversariam no mesmo mês do ano. 
2 – Todas as sentenças contraditórias são equivalentes. 

4 – A sentença 
~P P é uma contradição. 

8 – Uma sentença composta é chamada Tautologia 
quando seu valor lógico for sempre falso, 
independentemente dos valores lógicos das sentenças 
simples que a compõem. 
 
(A) 3 
(B) 7 
(C) 11 
(D) 14 
(E) 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19  
 
Qual é a soma dos dois próximos  números  da 
sequência 1, 3, 3, 9, 27, 81, ... 
 
(A) 512 
(B) 630 
(C) 815 
(D) 972 
(E) 1040 
 
QUESTÃO 20  
 
Retirando-se sucessivamente, e sem reposição, 2 bolas 
de uma urna que contém 3 bolas azuis e 5 pretas, qual 
é a probabilidade de saírem 2 bolas pretas? 
 

(A) 
5

8
 

 

(B) 
15

28
 

 

(C) 
5

14
 

 

(D) 
25

64
 

 

(E) 
20

63
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
Em relação à inspeção de leite e derivados de que trata 
o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal (RIISPOA), é correto 
afirmar: 
 
(A) O serviço de inspeção do RIISPOA abrange apenas 

as matérias-primas e seu beneficiamento até a 
expedição, nos postos de leite e derivados e nos 
estabelecimentos industriais. 

(B) A inspeção de leite nas granjas abrange, além das 
condições higiênicas locais, o exame do leite 
produzido, realizando as provas de lacto-filtração, 
densidade a mais 15°C e temperatura, com demais 
testes realizados somente nos estabelecimentos 
industriais. 

(C) Em fábricas de laticínios, o exame dos queijos deve 
ser feito após a cura, visando especialmente os 
caracteres organolépticos e o tipo de queijo 
fabricado. 

(D) Só pode ser empregado na fabricação do leite 
desidratado para consumo direto, o leite fluído que 
satisfaça, no mínimo, as condições previstas para 
leite tipo "C", exclusive quanto ao teor de gordura e 
de sólidos totais. 

(E) Os teores de coliformes permitidos para o leite 
destinado ao consumo são de: Ausência em 2 ml 
para leite tipo “A”, tolerância em 1ml para tipo "B" e 
tolerância em 0,2 ml para tipo “C”. 

 
QUESTÃO 22  
 
Em aves, sintomas como paralisia assimétrica de um ou 
mais membros, dificuldades respiratórias, tumores na 
pele, músculos e órgãos viscerais, e redução à resposta 
imunológica, são características de: 
 
(A) Doença de Marek 
(B) Doença de New Castle 
(C) Doença de Gumboro 
(D) Bolba Aviária 
(E) Micoplasmose Aviária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23  
 
Doenças transmitidas por alimento (DTAs) são todas 
ocorrências clínicas consequentes à ingestão de 
alimentos que possam estar contaminados com 
microrganismos patogênicos (infecciosos, 
toxinogênicos ou infestantes), toxinas de 
microrganismos ou substâncias químicas. São 
microrganismos causadores de DTAs: 
 
(A) Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum e 

Pasteurella multocide 
(B) Clostridium botulinum, Escherichia coli e 

Clostridium perfringens 
(C) Listeria monocytogene, Mycoplasma gallisapticum 

e Staphylococcus aureus 
(D) Haemophilus ducreyi, Staphylococcus aureus e 

Pasteurella multocide 
(E) Listeria monocytogenes, Mycobacterium 

tuberculosis e Mycoplasma gallisapticum 
 
QUESTÃO 24  
 
De acordo com os requisitos para implantação de 
procedimentos operacionais padronizados (POPs) 
segundo normativa da ANVISA (RDC-275/2002), 
quanto à higienização das instalações, equipamentos, 
móveis e utensílios, é correto afirmar: 
 
(A) Os POPs referentes às operações de higienização 

devem conter informações apenas sobre o método 
de higienização, princípio ativo selecionado e sua 
concentração e temperatura ambiente em que o 
mesmo foi aplicado. 

(B) A Higienização divide-se em duas etapas, limpeza 
e desinfecção, onde a primeira refere-se à 
operação de redução, por método físico e ou agente 
químico, do número de microrganismos a um nível 
que não comprometa a segurança do alimento. 

(C) A implementação dos POPs deve ser monitorada 
anualmente de forma a garantir a finalidade 
pretendida, sendo adotadas medidas corretivas que 
contemplam o destino do produto, a mudança das 
condições sanitárias e a alteração dos 
Procedimentos Operacionais Padronizados. 

(D) Os POPs devem ser aprovados, datados e 
assinados pelo responsável técnico, responsável 
pela operação, responsável legal e ou proprietário 
do estabelecimento, firmando o compromisso de 
implementação, monitoramento, avaliação, registro 
e manutenção dos mesmos. 

(E) As operações relativas ao controle da potabilidade 
da água devem estar inclusas nas etapas finais do 
processo produtivo, especificando os locais de 
coleta das amostras e os responsáveis pela 
mesma. 
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QUESTÃO 25  
 
Para diagnóstico e posterior tratamento de crises 
abdominais agudas, causadas por perfurações de 
vísceras, torções intestinais ou presença de corpos 
estranhos, indica-se: 
 
(A) Laparoscopia de reto 
(B) Biopsia do mesentério 
(C) Laparotomia exploratória 
(D) Endoscopia esofagogástrica 
(E) Colonoscopia exploratória 
 
QUESTÃO 26  
 
A listeriose é causada pela Listeria monocytogenes, 
um bacilo difteróide pequeno, móvel, gram-positivo, 
não formador de esporo e de ampla ocorrência no 
ambiente. Com relação à bactéria, é correto afirmar 
que: 
 
(A) É extremamente sensível à pasteurização. 
(B) A contaminação está associada ao consumo de 

queijos moles curados. 
(C) Pode ser encontrada facilmente em ambientes 

secos e equipamentos na indústria de produtos de 
origem animal. 

(D) As baixas temperaturas (4 a 6 °C) impedem a sua 
multiplicação, porém não a eliminam. 

(E) Dificilmente é encontrada em carnes de aves. 
 
QUESTÃO 27  
 
A rejeição parcial de carcaças de bovinos contaminados 
por tuberculose é feita 
 
(A) quando ocorrerem lesões caseosas 

concomitantemente em órgãos torácicos e 
abdominais, com alteração de suas serosas. 

(B) quando no exame ante-mortem o animal estava 
febril. 

(C) quando parte da carcaça ou órgãos se 
contaminarem com material tuberculoso, por 
contato acidental de qualquer natureza. 

(D) quando se constatarem alterações tuberculosas 
nos músculos, nos tecidos intramusculares, nos 
ossos (vértebras) ou nas articulações.  

(E) quando a tuberculose é acompanhada de anemia 
ou caquexia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28  
 
Sobre a matança de animais regulamentada pelo 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal (RIISPOA), o art. 116 do 
cap. VII proíbe a matança em comum de animais que 
no ato da inspeção ante-mortem sejam suspeitos de: 
 
(A) Carbúnculo Hemático 
(B) Mastite Crônica 
(C) Doença de Marek 
(D) Rinite atrófica 
(E) Bouba Aviária 
 
QUESTÃO 29  
 
A leptospirose é uma doença infecciosa de distribuição 
cosmopolita, causada por bactérias do gênero 
Leptospira, que acomete entre os animais domésticos: 
bovinos, suínos, equinos e cães, podendo ocorrer 
também em animais selvagens, além de levar à doença 
humana. Dentre os aspectos relacionados à 
epidemiologia e diagnóstico dessa zoonose, é correto 
afirmar: 
 
(A) Os ratos são os únicos reservatórios naturais das 

bactérias, tanto em meio urbano, como em meio 
rural, disseminando a doença através de seus 
produtos de secreção. 

(B) A transmissão da Leptospira pode ocorrer pelo 
contato direto com a pele, mucosas e órgãos de 
animais portadores, além das vias transplacentária 
e mamária; assim o hábito de limpeza da genitália, 
escroto e tetas entre os animais podem constituir-
se em rotas importantes de disseminação. 

(C) No diagnóstico da leptospirose deve ser 
considerado apenas casos isolados, traçando perfil 
epidemiológico baseado em registros de vacinação 
e um histórico de manifestações clínicas 
compatíveis com a doença. 

(D) A susceptibilidade do rebanho bovino varia de 
acordo com alguns fatores como idade, estado 
fisiológico, aptidão e densidade populacional, com 
prevalência machos e em casos mais raros em 
fêmeas, devido a menor exposição e 
susceptibilidade dessas a animais infectados. 

(E) Uma das características epidemiológicas 
importantes para a Leptospirose bovina é o 
pequeno período de incubação bacteriano, que 
varia de 24 a 26 horas, elevando a carga infecciosa 
no rebanho durante esse período. 
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QUESTÃO 30  
 
Entende-se por pescado “resfriado”, de acordo com o 
RIISPOA: 
 
(A) O pescado devidamente acondicionado em gelo e 

mantido em temperatura entre -1 a -4° C. 
(B) O pescado devidamente acondicionado em 

recipiente térmico e mantido em temperatura entre 
-10 a -20° C. 

(C) O pescado tratado por processos de resfriamento e 
mantido em temperatura não superior a -25ºC. 

(D) O pescado devidamente acondicionado em gelo e 
mantido em temperatura entre -0,5 a -2ºC. 

(E) O pescado mantido conservado em gelo, 
disponibilizado ao consumo após o mínimo de 2h 
de acondicionamento. 

 
QUESTÃO 31  
 
A fratura é a solução de continuidade completa ou 
incompleta de um osso ou cartilagem, e se for suficiente 
para romper o osso, irá lesar todo o tecido mole 
adjacente (nervos, vasos e músculos). Nesse sentido, 
deve ser estudada de forma ampla e classificada 
quanto à linha de fratura. Dentre as alternativas abaixo, 
a que não corresponde a um tipo de fratura é:  
 
(A) Transversa.  
(B) Reta ou circular 
(C) Oblíqua.  
(D) Cominutiva.  
(E) Múltipla ou segmentar. 
 
QUESTÃO 32  
 
O termo eutanásia pode ser considerado como “A 
indução da cessação da vida animal, por meio de 
método tecnicamente aceitável e cientificamente 
comprovado, observando sempre os princípios éticos”. 
Dentro deste contexto, a eutanásia deve ser indicada 
em todos os casos abaixo, EXCETO: 
 
(A) O animal invadir instituições públicas ou privadas. 
(B) O tratamento representar custos incompatíveis com 

a atividade produtiva a que o animal se destina ou 
com os recursos financeiros do proprietário. 

(C) O animal constituir risco à fauna nativa ou ao meio 
ambiente. 

(D) O animal for objeto de ensino ou pesquisa 
(E) O animal por em risco a saúde e o bem estar da 

população. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33  
 
A notificação da suspeita ou ocorrência é obrigatória e 
imediata para o serviço veterinário oficial, bem como 
para todo profissional que atue na área de diagnóstico, 
ensino ou pesquisa em saúde animal no caso de: 
 
(A) Artrite Encefalite Caprina 
(B) Parvovirose Suína 
(C) Doença de New Castle 
(D) Doença de Gumboro Aviária 
(E) Babesiose bovina 
 
QUESTÃO 34  
 
A brucelose é uma antropozoonose infecto-contagiosa 
de evolução preferencialmente crônica, caracterizada 
pela infecção das células do sistema mononuclear 
fagocitário, provocada por uma bactéria intracelular 
facultativa pertencente ao gênero Brucella. Em relação 
aos sintomas e controle dessa doença em bovinos, 
assinale a alternativa correta: 
 
(A) Nos animais compromete sobretudo o sistema 

ósteo-articular, sem alterações visíveis nos demais 
sistemas, com abortamento no terço final da 
gestação apenas em casos onde a enfermidade 
toma caráter crônico. 

(B) As operações de certificação de rebanhos baseiam-
se no diagnóstico indireto, estabelecendo-se um 
rotina de testes, com intervalos regulares e 
sacrifício dos animais positivos, até a obtenção de 
três ou mais testes negativos para todos os animais 
do rebanho. 

(C) O CRLBT (Certificação de Animais Livres) é exigido 
cada vez mais em países que exportam produtos 
de origem bovina, no Brasil, somente em rebanhos 
pertencentes às propriedades que comercializam 
leite do tipo “A” ´há a obrigatoriedade deste 
certificado. 

(D) A vacinação contra a brucelose é obrigatória e 
devem ser vacinadas todas as fêmeas das espécies 
bovina e bubalina em todas as faixas etárias. Em 
propriedades certificadas, recomenda-se que as 
bezerras, sejam vacinadas logo após o desmame. 

(E) Para o diagnóstico deverá ser utilizado o teste do 
Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) como 
prova de triagem, onde os animais reagentes nesta 
prova serão submetidos a teste confirmatório, o 
teste do 2-Mercaptoetanol (2-ME), ambos 
realizados por Médico Veterinário credenciado na 
propriedade. 
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QUESTÃO 35  
 
Um indivíduo chegou em um hospital apresentando 
náuseas, vómitos, dores abdominais, diarreia, calafrios, 
cefaleia e febre baixa oscilante. O paciente revelou que 
ingeriu frutos do mar na noite anterior do aparecimento 
dos sintomas (12 h), com confirmação após exame nas 
fezes. Após a coleta dos alimentos ingeridos no 
restaurante e cultivo e meio específico, o agente 
patogênico encontrado deverá ser: 
 
(A) Salmonella spp 
(B) Escherichia coli 
(C) Staphylococcus aureus 
(D) Bacillus cereus 
(E) Vibrio parahaemolyticus 
 
QUESTÃO 36  
 
Durante o processo de abate de bovinos, 
regulamentado pelo Cap. III do RIISPOA, na rotina de 
inspeção para detecção de cisticercose deve-se incisar 
e observar a língua e o coração, juntamente com os 
músculos: 
 
(A) Bucinadores e Maxilares 
(B) Masseteres e Pterigoides 
(C) Mandibulares e Maxilares 
(D) Esofágicos e Zigomático 
(E) Zigomático e Pterigoides 
 
QUESTÃO 37  
 
De acordo com as normas e procedimentos para 
Eutanásia em animais domésticos estabelecidos pelo 
Conselho Federal de Medicina Veterinária, é 
considerado método aceitável de execução do 
procedimento: 
 
(A) Descompressão pulmonar 
(B) Embolia Gasosa precedida de anestesia 
(C) Uso de bloqueadores neuromusculares 

diretamente 
(D) Imersão em substâncias fixadoras 
(E) Uso de barbitúricos precedidos de pré-anestésicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38  
 
Em relação ao Serviço Federal de Inspeção de Ovos e 
Derivados, são feitas as afirmações: 
 

I. Em relação ao emprego de sanitizante na água 
de lavagem dos ovos deve-se preconizar o uso 
de substâncias a base de iodo, a fim de garantir 
a eliminação de possíveis microrganismos 
patogênicos. 

II. A lavagem dos ovos em equipamento do tipo 
imersão é adequada, tendo em vista que esse 
procedimento garante a eliminação de 
sujidades da superfície dos ovos. 

III. A presença de pássaros no entreposto de ovos 
pode promover a contaminação desse alimento 
com o microrganismo Salmonella. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) Somente a III 
(D) Somente a I 
(E) Todas estão corretas 
 
QUESTÃO 39  
 
Em 2010, o IBGE realizou o XII Censo Demográfico, 
que se constituiu no grande retrato em extensão e 
profundidade da população brasileira e das suas 
características socioeconômicas e, ao mesmo tempo, 
na base sobre a qual deverá se assentar todo o 
planejamento público e privado desta década. Sobre o 
resultado do Censo 2010 em Pau D´Arco do Piauí, 
analise os itens seguintes: 
 

I. A população de Pau D´Arco do Piauí é 
predominantemente urbana. 

II. Em 2010, Pau D´Arco do Piauí tinha menos de 
4.000 habitantes. 

III. Em 2010, o percentual de domicílios com água 
encanada era de 77,21%, enquanto que em 
2000 esse percentual era de apenas 3,21%.  

 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I 
(B) Apenas I e II 
(C) Apenas II 
(D) Apenas II e III 
(E) Apenas III 
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QUESTÃO 40  
 
Sobre o município de Pau D´Arco do Piauí, analise os 
itens seguintes em verdadeiros(V) ou falsos(F). 
 
(   ) O Rio Gameleira é uma das principais fontes de 
recursos hídricos do município. 
(   ) Segundo o IBGE (Produção Agrícola Municipal, 
2011), na agricultura as principais lavouras cultivadas 
são de mandioca, arroz, melancia e fava.  
(   ) O Poder Legislativo no município é composto por 
11 vereadores. 
(   ) Pau D´Arco do Piauí limita-se territorialmente, a 
oeste, com os municípios de Demerval Lobão e 
Teresina.  
(   ) Pau D´Arco do Piauí foi elevado à categoria de 
município no ano de 1996.  
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V-F-F-V-F 
(B) V-V-F-F-F 
(C) F-F-V-V-V 
(D) V-V-F-F-F 
(E) F-F-F-V-V 
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