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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 04/08/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O termo affluenza - uma contração de afluência e influenza, definida como uma “condição dolorosa e contagiosa 1 

de sobrecarga, dívida, ansiedade e desperdício, resultante da busca incessante por mais” – costuma ser considerado 2 

meramente uma palavra da moda, criada para expressar nosso desdém pelo consumismo. Apesar de usado em tom de 3 

brincadeira, o termo pode conter mais verdades que muitos de nós gostaríamos de acreditar. 4 

A palavra foi até mesmo usada na defesa de um motorista embriagado no Texas, no ano passado. O réu, um 5 

garoto de 16 anos, afirmava que a riqueza de sua família deveria eximi-lo da morte de quatro pessoas. O rapaz foi condenado 6 

a dez anos de liberdade vigiada e terapia (paga por sua família), enfurecendo muitos por causa de uma suposta leniência da 7 

lei. 8 

O psicólogo G. Dick Miller, um dos especialistas que testemunharam no julgamento, argumentou que o jovem 9 

sofria de affluenza, o que pode tê-lo impedido de compreender as consequências de seus atos. 10 

“Me arrependi de usar o termo”, disse Miller, mais tarde, à CNN. “Todo mundo parece ter se concentrado nisso.” 11 

A affluenza pode ser real ou imaginária, mas o dinheiro de fato muda tudo – e aqueles de classes sociais mais 12 

altas tendem a se enxergar de maneira diferente. A riqueza (a busca dela) já foi ligada a comportamentos imorais – e não 13 

só em filmes como O Lobo de Wall Street. 14 

Psicólogos que estudam o impacto da riqueza e da desigualdade no comportamento humano descobriram que o 15 

dinheiro tem uma influência poderosa em nossos pensamentos e ações, muitas vezes sem que percebamos e 16 

independentemente das nossas circunstâncias econômicas. Apesar de riqueza ser um conceito subjetivo, a maioria das 17 

pesquisas atuais mede a riqueza em escalas de renda, status do emprego ou circunstâncias socioeconômicas, como nível 18 

educacional e riqueza passada de geração para geração. 19 

Vários estudos apontam que a riqueza pode não combinar com a empatia e a compaixão. Uma pesquisa publicada 20 

na revista Psychological Science indicou que pessoas de menor renda conseguem ler melhor as expressões faciais dos outros 21 

- um indicador importante de empatia – do que as mais ricas. 22 

“Muito do que vemos é uma orientação básica das classes mais baixas a serem mais empáticas que as classes 23 

mais altas”, disse à Time Michael Kraus, co-autor do estudo. “Os indivíduos que possuem renda mais baixa têm de 24 

responder cronicamente a inúmeras vulnerabilidades e ameaças sociais. Você precisa confiar nos outros para que eles te 25 

digam se existe uma ameaça social ou uma oportunidade, e isso faz de você uma pessoa mais apta a perceber emoções.” 26 

Apesar de a falta de recursos levar a uma maior inteligência emocional, ter mais recursos pode levar a maus 27 

comportamentos. Pesquisadores da Universidade de Berkeley apontaram que até mesmo dinheiro de mentira pode levar as 28 

pessoas a agir com menos consideração em relação aos outros. Os pesquisadores observaram que, quando dois estudantes 29 

jogam Banco Imobiliário e um deles recebe muito mais dinheiro que o outro, o jogador mais rico demonstra certo 30 

desconforto inicial, mas depois passa a agir agressivamente, ocupando mais espaço, movimentando suas peças 31 

ruidosamente e provocando o jogador com menos dinheiro. 32 

Não é surpresa neste mundo descobrir que a riqueza pode causar uma sensação de “direitos morais adquiridos”. 33 
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Um estudo feito por pesquisadores de Harvard e da Universidade de Utah constatou que só de pensar em dinheiro, 34 

algumas pessoas adotam comportamentos antiéticos. Depois de serem expostos a palavras relacionadas a dinheiro, os 35 

participantes se mostraram mais propensos a mentir e a se comportar imoralmente. 36 

“Mesmo se formos todos bem intencionados, e mesmo que acreditemos poder discernir entre o certo e o errado, 37 

há fatores que influenciam nossas decisões além de nossa percepção”, disse Kristin Smith-Crowe, professora-associada de 38 

administração da Universidade de Utah e uma das co-autoras do estudo, ao MarketWatch. 39 

O dinheiro pode não causar vício ou abuso de substâncias, mas a riqueza já foi ligada a uma maior 40 

susceptibilidade a problemas de vício. Vários estudos apontam que crianças ricas são mais vulneráveis a problemas de 41 

abuso de substâncias, potencialmente por causa da pressão para ser bem-sucedidas e do isolamento dos pais. Estudos 42 

também indicam que filhos de pais ricos não estão necessariamente livres de problemas de adequação – na verdade, há 43 

pesquisas que mostram que, em várias medidas de inadequação, adolescentes de alto status socioeconômico têm índices 44 

mais altos que colegas pobres. Os pesquisadores acreditam que essas crianças têm maiores chances de internalizar o 45 

problema, o que pode estar relacionado a abuso de substâncias. 46 

A busca da riqueza pode se tornar um comportamento compulsivo. Como explica a psicóloga Tian Dayton, a 47 

necessidade compulsiva de obter dinheiro é muitas vezes considerada parte de uma classe de comportamentos conhecida 48 

como vício processual, ou “vício comportamental”, que é diferente do abuso de substâncias: 49 

[...] 50 

Não há correlação direta entre renda e felicidade. Após um certo nível de renda, suficiente para atender 51 

necessidades básicas, a riqueza não faz tanta diferença no bem-estar geral e na felicidade. Pelo contrário, ela pode até ser 52 

prejudicial: pessoas extremamente ricas sofrem mais de depressão. Alguns dados sugerem que o dinheiro em si não causa 53 

insatisfação – mas a busca incessante por riqueza e bens materiais pode levar à infelicidade. Valores materialistas já foram 54 

ligados à baixa satisfação nos relacionamentos. 55 

 
DISPONÍVEL EM: https://www.huffpostbrasil.com/2014/04/16/a-influencia-que-o-dinheiro-exerce-sobre-o-nosso-
pensamento-e-co_a_21668240/ 
 

01) De acordo com o texto, é verdadeiro o que se afirma em  
 

(A) O tópico frasal do primeiro parágrafo se desenvolve a 
partir da referência de estudos de  especialistas, cujas 
ideias são, a seguir, confirmadas. 

(B) As afirmações  contidas no  sétimo parágrafo são 
desmentidas pela afirmação “a riqueza não faz tanta 
diferença no bem-estar geral e na felicidade” (L.52).  

(C) Ao fazer referência  ao filme O Lobo de Wall Street 
(L.14), o autor retoma a ideia do filme para concluir 
que a ganância faz o ser humano capaz de 
comportamentos ultrajantes. 

(D) O dinheiro é   um catalisador com capacidade de 
expandir o comportamento de uma parte restrita de 
pessoas que são vulneráveis à influência dos bens 
materiais. 

 
 

02) Quanto ao aspecto tipológico, é correto afirmar que 
esse texto é predominantemente 

 

(A) instrucional, pois indica, utilizando uma linguagem 
simples e objetiva, como se deve proceder em relação 
ao que deve ser feito sobre a questão em pauta. 

(B) narrativo, por tratar fatos reais relacionados com a 
atualidade, envolvendo personagens que pertencem, 
nesse caso, ao mundo real e desempenham um papel 
social. 

(C) dissertativo-expositivo, por apresentar uma exposição 
de informações sobre determinado assunto, explicando, 
refletido e avaliando, de modo objetivo, as ideias 
explicitadas. 

(D) dissertativo-argumentativo, uma vez que faz a defesa 
do ponto de vista do autor sobre o assunto de que trata, 
explicando suas ideias a fim de persuadir o interlocutor 
e convencê-lo da veracidade do que afirma. 
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03) Ocorre predicado verbal em  
 

(A) “O rapaz foi condenado a dez anos de liberdade vigiada 
e terapia” (L.6/7). 

(B) “Mesmo se formos todos bem intencionados” (L.37). 

(C) “crianças ricas são mais vulneráveis a problemas de 
abuso de substâncias” (L.41/42). 

(D) “filhos de pais ricos não estão necessariamente livres 
de problemas de adequação” (L.43). 

 

04) A alternativa em que os termos transcrito têm a mesma 
função sintática é 

 

(A) “por mais” (L.2) e “da morte” (L.6). 

(B) “por sua família” (L.7) e “por causa de uma suposta 
leniência da lei.” (L.7/8). 

(C) “Me” (L.11) e “nos outros” (L.25). 

(D) “ameaça” (L.26) e “dinheiro” (L.40).   
 

05) De referência ao texto, pode-se afirmar 
 

(A) “para” (L.3) indica direção. 

(B) “Um” (L.34) tem valor numérico que singulariza 
“estudo” (L.34). 

(C) “até” (L.52) expressa inclusão. 

(D) “já” (L.54) intensifica a ideia expressa no período. 
 

06) O verbo “discernir” (L.37), no texto está empregado 
como intransitivo, tem sentido de  

 

(A) filosofar. 

(B) distinguir. 

(C) argumentar. 

(D) informar. 
 

07) O uso dos dois-pontos (L.53) tem como objetivo 
 

(A) explicar a afirmação anterior. 

(B) enumerar doenças. 

(C) citar o discurso de outro enunciador. 

(D) retificar a informação dada anteriormente. 
 

08) No texto, a alternativa cujo termo transcrito funciona 
como agente da ação verbal é  

 

(A) “por sua família” (L.7). 

(B) “-lo” (L.10). 

(C) “todos” (L.37). 

(D) “por riqueza” (L.54). 

 

09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 
verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) “ou” (L.12) expressa ideia de acréscimo. 

(B) “há” (L.51) pode substituir  “existe” (L.26) sem 
prejuízo de ordem gramatical, o mesmo não ocorre em 
relação à troca de “existe” (L.26) por “há” (L.38), 
tendo-se em vista o contexto em que ambas se 
encontram. 

(C)  A preposição “de”, em “Apesar de a falta de recursos 
levar a uma maior inteligência emocional” (L.27), pode 
ser contraída com o artigo “a”, ocasionando “da”, sem 
constituir um desvio gramatical da norma padrão culta 
da língua. 

(D) Em “há” (L.51), o “-h” representa uma consoante 
brasileira. 

 

10) A base primitiva da qual procedem as palavras 
“meramente” (L.3)  “ e “desigualdade” (L.15) é  

 

(A) Substantivo e substantivo.  

(B) Adjetivo e substantivo. 

(C) advérbio e substantivo. 

(D) adjetivo e adjetivo. 
 

11) Sobre os elementos linguísticos do texto, a única 
informação incorreta é a que diz respeito ao termo 
transcrito na alternativa 

 

(A)  “mesmo” (L.5)  exerce função de realce no contexto 
oracional em se que se insere. 

(B) “que colegas pobres” (L.45) estabelece uma 
comparação para o que foi enunciado antes, podendo 
ser utilizada a expressão “do que” sem prejuízo de 
ordem gramatical, já que se trata de uma oração com o 
verbo elíptico. 

(C) Em “acreditam que” (L.45) e “o que” (L.46), o 
vocábulo “que”, em ambas as situações,   pertence à 
mesma classe gramatical. 

(D) “certo” (L.51), se posposto ao substantivo com o qual 
se relaciona, altera o valor semântico da frase. 

 

12) A alternativa cuja oração transcrita o verbo tem 
concordância facultativa é  

 

(A) “a maioria das pesquisas atuais mede a riqueza em 
escalas de renda” (L.17/18). 

(B) “Um estudo feito por pesquisadores de Harvard e da 
Universidade de Utah constatou” (L.34). 
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(C) “há fatores” (L.38). 

(D) “a necessidade compulsiva de obter dinheiro é muitas 
vezes considerada parte de uma classe de 
comportamentos” (L.47/48). 

 

13) O período cuja sintaxe de concordância está incoerente 
é  

 

(A) “Apesar de usado em tom de brincadeira, o termo pode 
conter mais verdades que muitos de nós gostaríamos de 
acreditar.” (L.3/4). 

(B) “Você precisa confiar nos outros para que eles te digam 
se existe uma ameaça social ou uma oportunidade, e 
isso faz de você uma pessoa mais apta a perceber 
emoções.” (L.25/26). 

(C) “Pesquisadores da Universidade de Berkeley 
apontaram que até mesmo dinheiro de mentira pode 
levar as pessoas a agir com menos consideração em 
relação aos outros.” (L.28/29). 

(D) “Após um certo nível de renda, suficiente para atender 
necessidades básicas, a riqueza não faz tanta diferença 
no bem-estar geral e na felicidade.” (L.51/52). 

 

14) Exerce a mesma função de “de classes” (L.12) a 
expressão 

 

(A) “de quatro pessoas” (L.6). 

(B) “de empatia” (L.22). 

(C) “de mentira” (L.28). 

(D) “da riqueza” (L.47). 
 

15) No texto, 
 

(A) A forma verbal simples “argumentou” (L.9) tem 
correspondência modo-temporal com a composta “tem 
argumentado”. 

(B) “Todo” (L.11) individualiza “mundo” (L.11). 

(C) “se” (L.26) tem o mesmo valor morfológico de “se” 
(L.26). 

(D) “s”, em “acreditemos” (L.37), é marca indicadora de 
plural. 
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16) Baseado no Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011 
está INCORRETA a alternativa: 

 

(A) As Regiões de Saúde serão referência para as 
transferências de recursos entre os entes federativos. 

(B) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde 
nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção 
primária, de atenção de urgência e emergência, de 
atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. 

(C) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas 
de fronteira com outros países deverá respeitar as 
normas que regem as relações nacionais. 

(D) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado 
em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, 
hospitais e em outras unidades integrantes da rede de 
atenção da respectiva região. 

 

17) Segundo a Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 , 
não está CORRETO: 

 

(A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo 
respectivo conselho. 

(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde. 

(C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde 
e Conferências será paritária em relação ao conjunto 
dos demais segmentos. 

(D) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

18) São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, 
EXCETO: 

 

(A) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; 

(B) A formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social. 

(C) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

(D) A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde. 

 

19) Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde - 
NOAS-SUS 01/2002, aprovada na Portaria Nº 2.048, 
de 3 de setembro de 2009, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) Atualiza os critérios de habilitação dos Municípios 
apenas. 

(B) Amplia as responsabilidades dos Municípios na 
Atenção Básica. 

(C) Estabelece o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de 
busca de maior equidade. 

(D) Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade 
de gestão do Sistema Único de Saúde. 
 

20) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no 
mínimo, ações e serviços de, EXCETO: 

 

(A) Atenção primária. 

(B) Urgência e emergência. 

(C) Atenção psicossocial. 

(D) Atenção a população indígena. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                           QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com a Instrução Normativa 44/2007, O 
Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da 
Febre Aftosa (PNEFA) emprega as definições técnicas 
e científicas estabelecidas por órgãos e instituições 
internacionais dos quais o País é membro signatário, 
em especial a Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE). Sobre a vacinação contra a febre aftosa, marque 
a alternativa incorreta. 

 

(A) Não cabe ao serviço veterinário oficial fiscalizar e 
controlar todas as etapas de produção, comercialização, 
distribuição, transporte e utilização da vacina contra a 
febre aftosa, bem como o seu descarte. 

(B) A vacina contra a febre aftosa somente poderá sair do 
estabelecimento revendedor em condições que 
permitam a adequada conservação de sua temperatura 
durante o transporte até a propriedade rural. 

(C) A vacinação sistemática e obrigatória, em áreas 
definidas pelo MAPA, deve ser realizada em bovinos e 
bubalinos de todas as idades. 

(D) É proibida a vacinação de caprinos, ovinos e suínos e 
de outras espécies susceptíveis, salvo em situações 
especiais com aprovação do MAPA. 

 

22) Nas alternativas abaixo estão reconhecidas as seguintes 
estratégias de vacinação sistemática e obrigatória de 
bovinos e bubalinos, para controle da febre aftosa: 
Todas estão corretas, EXCETO: 

 

(A) Vacinação semestral de todos os animais, em etapas 
com duração de 30 dias. 

(B) Vacinação semestral de animais com até 24 (vinte e 
quatro) meses de idade. 

(C) Vacinação anual para animais com mais de 24 meses 
de idade, com realização ou não de etapa de reforço 
para animais com até 12 (doze) meses de idade, em 
etapas com duração de 28 (vinte e oito) dias. 

(D) Vacinação anual de todos os animais, em etapas de 45 
a 60 dias, em regiões onde as características 
geográficas possibilitam o manejo das explorações 
pecuárias apenas durante período limitado do ano. 

 

23) Sobre a Produção da Vacina contra a Febre Aftosa, 
marque a incorreta. 

 

(A) As combinações e os substratos utilizados na 
formulação não devem alterar substâncias específicas 

da vacina, diminuir a potência mínima exigida dentro 
do prazo de validade da mesma e nem a resposta 
imunológica durante o período de imunidade 
estabelecido. 

(B) O estabelecimento fabricante ou importador deve 
comunicar ao Serviço de Fiscalização correspondente, 
da Superintendência Federal de Agricultura - SFA da 
sua jurisdição a programação anual de fabricação ou 
importação, até quarenta e cinco dias após o 
recebimento da comunicação da demanda oficial de 
vacinas pelo Mapa. 

(C) As sementes mãe e as sementes de trabalho devem 
conter apenas o agente específico identificado e 
apresentarem-se livres de outros patógenos e 
contaminantes. 

(D) Os estabelecimentos fabricantes de vacinas contra a 
febre aftosa somente poderão manipular e manter cepas 
ou amostras de vírus da febre aftosa autorizadas pelo 
Mapa. 

 

24) Sobre o controle da qualidade no processo de produção 
da vacina contra a Febre Aftosa; o estabelecimento 
fabricante de vacina contra a febre aftosa deve realizar 
o controle da qualidade, durante o processo de 
fabricação da vacina, incluindo no mínimo: Todas as 
alternativas estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Controle de qualidade das matérias primas; Testes de 
tipificação, pureza e titulação nas sementes mãe e de 
trabalho. 

(B) Controle de agentes contaminantes nos substratos 
biológicos. 

(C) Pesquisa de vírus residual ativo ao final da etapa de 
inativação de cada lote de antígeno monovalente, sobre 
uma amostra equivalente a no mínimo duzentas doses 
de vacina. 

(D) Cinética de ativação. 
 

25) Biossegurança é um conjunto de procedimentos, ações, 
técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos 
capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes as 
atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 
que podem comprometer a saúde do homem, dos 
animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos. Sobre o armazenamento, todas as 
alternativas estão corretas, EXCETO: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) O local de estocagem deve ser limpo, protegido ou não 
do meio externo e utilizado exclusivamente para este 
fim. 

(B) Os artigos esterilizados devem ser armazenados em 
condições adequadas evitando contaminação. 

(C) A esterilidade do instrumental é preservada sendo que 
a validade será determinada de acordo com o tipo de 
embalagem utilizada e método de esterilização. 

(D) Ultrapassado o período de validade, o instrumental 
deverá ser novamente submetido a todas as etapas de 
tratamento. 

 

26) Sobre a Biossegurança, no processo de armazenagem, 
é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Todos os instrumentos que suportem calor devem ser 
autoclavados. 

(B) É obrigatória a verificação do correto funcionamento, 
através dos testes físicos colocados internamente nos 
pacotes para cada carga. 

(C) Deve-se datar e identificar o tipo de esterilização que 
foi utilizado. 

(D) Os artigos devem ser armazenados em locais secos 
como armários fechados. 

 

27) O mel que se apresentar fora das especificações para o 
índice de diastase e de hidroximetilfurfural, que esteja 
ácido ou em início de fermentação, que indique 
alteração em aspectos sensoriais que não o 
desclassifique para o emprego em produtos 
alimentícios, pode ser destinado para uso industrial, 
devendo ser denominado Mel para Uso Industrial. 
Marque a alternativa incorreta. 

 

(A) Hidroximetilfurfural: máximo de 80mg/kg (oitenta 
miligramas por quilograma); 

(B) Acidez: máximo de 80 miliequivalentes/kg (oitenta 
miliequivalentes por quilograma);  

(C) Umidade: máximo de 21% (vinte e um por cento). 

(D) Na rotulagem de mel para uso industrial devem ser 
proibidas indicações que façam referência à origem 
floral ou vegetal. 

 

28) Analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Pólen apícola é o produto resultante da aglutinação 
do pólen das flores, efetuada pelas abelhas operárias, 
mediante néctar e suas substâncias salivares, o qual 
é recolhido no ingresso da colmeia. 

II. Geleia real é o produto da secreção do sistema 
glandular cefálico, formado pelas glândulas 

hipofaringeanas e mandibulares de abelhas 
operárias, colhida em até setenta e duas horas. 

III. Cera de abelhas é o produto secretado pelas abelhas 
para formação dos favos nas colmeias, de 
consistência plástica, de cor amarelada e muito 
fusível. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) I somente; 

(B) I e II somente; 

(C) II e III somente; 

(D) I, II, e III. 
 

29) É o procedimento da fiscalização efetuado pela 
autoridade sanitária que avalia em toda a cadeia 
alimentar as Boas Práticas de Produção e/ou as Boas 
Práticas de Prestação de Serviços com vistas ao 
atingimento do Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) 
estabelecido através da verificação do cumprimento 
dos procedimentos previstos nos seus manuais , na 
utilização do Sistema de APPCC, e no atendimento à 
legislação sanitária. Orienta ainda a intervenção, 
objetivando a prevenção de agravos à saúde do 
consumidor no que se refere às questões sanitárias, 
inclusive quanto ao teor nutricional. Marque a 
alternativa CORRETA: 

 

(A) Inspeção Sanitária; 

(B) Laudo de Inspeção; 

(C) Cadeia Alimentar; 

(D) Sistema de Análise de Perigos em Pontos Críticos de 
Controle APPCC; 

 

30) Boas Práticas são normas de procedimentos para atingir 
um determinado padrão de identidade e qualidade de 
um produto e/ou de um serviço na área de alimentos, 
cuja eficácia e efetividade deve ser avaliada através da 
inspeção e/ou da investigação. Aqui incluem-se 
também produtos tais como: as bebidas, aditivos, 
embalagens, utensílios e materiais em contato com 
alimentos. Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) Estabelecer as orientações necessárias para a 
elaboração das Boas Práticas de Produção e Prestação 
de Serviços de forma a alcançar o Padrão de Identidade 
e Qualidade de produtos e/ou serviços na área de 
alimentos. 

(B) Esta norma se aplica a quase todos os estabelecimentos 
produtores e/ou prestadores de serviços na área de 
alimentos. 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS - PI 
 

 CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO                                                                                          Página 10 / 12 
 

(C) Definir parâmetros de qualidade e segurança ao longo 
da cadeia alimentar. 

(D) Estabelecer procedimentos de obediência aos 
parâmetros definidos. 

 

31) São as operações através das quais se divide um 
alimento, sem modificar sua composição original. 
Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Manipulação de Alimentos; 

(B) Armazenamento; 

(C) Fracionamento de Alimentos; 

(D) Limpeza; 
 

32) Sobre o controle da saúde dos manipuladores dentro da 
indústria, todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO: 

 

(A) Os manipuladores que apresentarem lesões e ou 
sintomas de enfermidades que possam comprometer a 
qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem ser 
afastados da atividade de preparação de alimentos 
enquanto persistirem essas condições de saúde; 

(B) Os manipuladores devem ter asseio pessoal, 
apresentando-se com uniformes compatíveis a 
atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem 
ser trocados, no mínimo, diariamente e usados 
exclusivamente nas dependências internas do 
estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais 
devem ser guardados em local específico e reservado 
para esse fim; 

(C) Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as 
mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular 
alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após 
tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e 
sempre que se fizer necessário. Devem ser afixados 
cartazes de orientação aos manipuladores sobre a 
correta lavagem e antisepsia das mãos e demais hábitos 
de higiene, em locais de fácil visualização, inclusive 
nas instalações sanitárias e lavatórios; 

(D) Os manipuladores podem fumar, falar 
desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, 
tossir, comer, porém não é permitido manipular 
dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar 
o alimento, durante o desempenho das atividades. 

 

33) Sobre os produtos não comestíveis das abelhas, analise 
as afirmativas abaixo: 

 
I. São produtos não comestíveis das abelhas: a cera de 

abelhas e a apitoxina; 

II. Cera de Abelhas é o produto de consistência plástica, de 
cor amarelada, muito fusível, secretado pelas abelhas 
para formação dos favos nas colméias; 

III. Na rotulagem deve constar a expressão "Matéria-prima 
destinada exclusivamente para fins opoterápicos", porém 
não precisa ter seus caracteres destacados; 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) I e II estão corretas; 

(B) I, II, III, estão corretas; 

(C) Somente III está correta; 

(D) Somente I está correta; 
 

34)  Entende-se por coalho, o extrato rico em enzimas 
proteolíticas obtido do abomaso de bovinos lactentes 
ou adultos, destinados a promover a coagulação do 
Leite para produção do queijo. Todas as alternativas 
abaixo estão corretas, EXCETO: 

 

(A) O extrato enzimático obtido do abomaso de outras 
espécies de ruminantes é considerado coalho sendo 
obrigatório a declaração de sua origem. 

(B) O coalho obtido de abomaso de bovinos lactentes 
poderá apresentar em sua especificação a expressão 
“resina”. 

(C) Os coagulantes obtidos de outras espécies animais, de 
microrganismos ou de vegetais não são considerados 
coalhos. 

(D) Nos estabelecimentos de produtos de origem animal, 
deve existir depósito apropriado para armazenamento e 
conservação do sal. 

 

35) Sobre a rotulagem em geral, Os produtos de origem 
animal destinados à alimentação humana devem ser 
acondicionados ou embalados em recipientes ou 
continentes que confiram proteção apropriada. Todas 
as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

 

(A) As embalagens primárias devem ser adequadas às 
características específicas do produto, condições de 
armazenamento, transporte e previamente aprovadas 
pelo órgão competente.  

(B) Quando houver interesse sanitário ou tecnológico, de 
acordo com a natureza do produto, pode ser exigida 
embalagem ou acondicionamento específico. 

(C) É permitido a reutilização de recipientes que tenham 
sido empregados no acondicionamento de produtos ou 
de matérias-primas de uso não comestível, para o 
envase ou o acondicionamento de produtos 
comestíveis. 
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(D) Tratando-se de comércio internacional é permitida a 
embalagem exigida pelo país importador, desde que 
solicitado pelos interessados. 

 

36) Para efeito de registro de produto, o estabelecimento 
deve obter a aprovação do processo de fabricação e da 
composição do produto, assim como de outras 
determinações que venham a ser fixadas em normas 
complementares. Nos processos de fabricação 
apresentados para aprovação, devem constar: 
Analise as afirmativas. 

 
I. as matérias-primas e ingredientes, com descrição das 

quantidades e percentuais utilizados; 
II. a descrição das etapas de recebimento, manipulação, 

elaboração, embalagem, conservação, 
armazenamento e transporte do produto; 

III. a descrição dos métodos de controle de qualidade 
realizados pelo estabelecimento para assegurar a 
identidade e inocuidade do produto;  

IV. a relação dos programas de autocontrole implantados 
pelo estabelecimento. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) I e III estão corretas; 

(B) II e IV estão corretas; 

(C) Somente III está correta; 

(D) I, II, III, e IV estão corretas; 
 

37) O número de registro do estabelecimento, as iniciais 
"S.I.F.", a palavra "Inspecionado", tendo na parte 
superior interna a palavra "Brasil" e, acompanhando a 
borda superior externa, a expressão “Ministério da 
Agricultura”, representam os elementos básicos do 
carimbo oficial da Inspeção Federal. Sobre o modelo I, 
todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 

 

(A) dimensões: 0,07m x 0,03m (sete por três centímetros); 

(B) forma: elíptica no sentido horizontal; 

(C) dizeres: deve constar o número de registro do 
estabelecimento, isolado e abaixo das palavras 
"Inspecionado", colocada horizontalmente e "Brasil", 
que acompanha a curva superior da elipse. 

(D) uso: para carcaça ou quartos de bovídeos, equídeos e 
ratitas em condições de consumo em natureza, aplicado 
externamente sobre as massas musculares de cada 
quarto. 

 

38) De acordo com o modelo 5 de carimbo usado na 
inspeção federal, todas as especificações abaixo estão 
corretas, EXCETO: 

 

(A) dimensões: 0,07m x 0,06 m (sete por seis centímetros);  

(B) forma: triangular no sentido horizontal; 

(C) dizeres: a palavra "Brasil" colocada horizontalmente no 
canto superior esquerdo, seguida das iniciais "S.I.F.". 
Logo abaixo destes, a palavra “condenado” também no 
sentido horizontal; 

(D) uso: para carcaças ou partes condenadas de carcaças. 
 

39) As matérias-primas, os produtos de origem animal 
prontos para consumo, bem como toda e qualquer 
substância que entre em sua elaboração, estão sujeitos 
a análises físico-químicas, toxicológicas, 
microbiológicas e tecnológicas. Não devem ser 
coletadas amostras fiscais em triplicata quando: 

 
I. a quantidade ou a natureza do produto não 

permitirem;  
II. o produto apresentar prazo de validade exíguo, sem 

que haja tempo hábil para a realização da análise de 
contraprova; 

III. tratar-se de análises fiscais realizadas durante os 
procedimentos de rotina de inspeção oficial; 

IV. forem destinadas à realização de análises 
microbiológicas, por ser considerada impertinente a 
análise de contraprova nestes casos. 

 
Analise as afirmativas acima e marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) II e III estão corretas; 

(B) I, II, e IV  estão corretas; 

(C) I, II, III, e IV estão corretas; 

(D) I e II estão corretas; 
 

40) Os produtos de origem animal podem ser 
reinspecionados sempre que necessário antes de sua 
liberação para consumo interno ou para o comércio 
interestadual o internacional. Todas as alternativas 
abaixo estão corretas, EXCETO: 

 

(A) A reinspeção dos produtos deve ser realizada em local 
ou em instalação que preserve as condições sanitárias 
dos produtos. 

(B) Os produtos que, na reinspeção, forem julgados 
impróprios para o consumo humano devem ser 
reaproveitados para a fabricação de produtos não 
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comestíveis ou inutilizados, vedada a sua destinação a 
outros estabelecimentos sem prévia autorização do SIF. 

(C) Os produtos que, na reinspeção, permitam 
aproveitamento condicional ou rebeneficiamento 
devem ser submetidos a processamento específico 
autorizado e estabelecido pelo SIF e devem ser 
novamente reinspecionados antes da liberação. 

(D) É proibido o aproveitamento condicional de matérias-
primas e de produtos de origem animal em outro 
estabelecimento sob inspeção federal. 


