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NOME DO CANDIDATO 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

• O candidato receberá do fiscal: 

Um Caderno de Questões contendo 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha. 

O candidato poderá fazer anotações e cálculos NO CADERNO DE QUESTÕES (PROVA), caso necessite.  

Uma Folha de Respostas para a Prova Objetiva. 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 

corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 

completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

• A totalidade da Prova terá a duração de duas horas e trinta minutos incluindo o tempo para preenchimento da Folha de 

Respostas da Prova Objetiva. 

• Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 1h (uma hora) de prova, devendo, ao sair, 

entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha de 

Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção. 

• O candidato não poderá levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período de sigilo. 

• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos. 

• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 

volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 

sanitário e, depois da utilização deste ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 

candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso. 

• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento, não podendo permanecer nas 

dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

 

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA 

 

• Preencha os dados do candidato, em letras de forma, no Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

• Na folha de resposta deve estar devidamente preenchida todos os campos e deve conter ASSINATURA DO CANDINATO. 

• A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO PODE SER DOBRADA, AMASSADA, RASURADA, MANCHADA OU CONTER 

QUALQUER REGISTRO (ANOTAÇÕES) FORA DOS LOCAIS DESTINADOS ÀS RESPOSTAS. 

• Use caneta transparente de tinta azul ou preta. 

• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas. 

• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham 

mais de uma resposta, emendas ou rasuras. 

• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme exemplo abaixo: 

 

QUESTÕES A B C D 

1     

2     

 

• TODAS AS QUESTÕES DEVERÃO SER RESPONDIDAS. 

 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS  

O CANDIDATO PODERÁ DESTACAR E LEVAR PARA CONFERÊNCIA. 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.      
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PORTUGUÊS 

QUESTÕES DE 01 A 05 

 

QUESTÃO 01 

(Fuvest - 2014) A civilização “pós-

moderna” culminou em um progresso 

inegável, que não foi percebido 

antecipadamente, em sua inteireza. Ao 

mesmo tempo, sob o “mau uso” da ciência, 

da tecnologia e da capacidade de invenção 

nos precipitou na miséria moral inexorável. 

Os que condenam a ciência, a tecnologia e a 

invenção criativa por essa miséria ignoram 

os desafios que explodiram com o 

capitalismo monopolista de sua terceira 

fase. Em páginas secas premonitórias, E. 

Mandel1 apontara tais riscos. O “livre jogo 

do mercado” (que não é e nunca foi “livre”) 

rasgou o ventre das vítimas: milhões de 

seres humanos nos países ricos e uma 

carrada maior de milhões nos países pobres. 

O centro acabou fabricando a sua periferia 

intrínseca e apossou-se, como não sucedeu 

nem sob o regime colonial direto, das 

outras periferias externas, que abrangem 

quase todo o “resto do mundo”. 

Ernest Ezra Mandel (1923-1995): 

economista e militante político belga. 

O emprego de aspas em uma dada 

expressão pode servir, inclusive, para 

indicar que ela: 

I. foi utilizada pelo autor com algum tipo de 

restrição; 

II. pertence ao jargão de uma determinada 

área do conhecimento; 

III. contém sentido pejorativo, não 

assumido pelo autor. 

Considere as seguintes ocorrências de 

emprego de aspas presentes no texto: 

A. “pós-moderna”  

B. “mau uso”  

C. “livre jogo do mercado”  

D. “livre”  

E. “resto do mundo”  

As modalidades I, II e III de uso de 

aspas, elencadas acima, verificam-se, 

respectivamente, em: 

a) A, C e E 

b) B, C e D 

c) C, D e E 

d) A, B e E 

 

QUESTÃO 02 

(Enem - 2012) “Ele era o inimigo do rei”, 

nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, 

ainda, “um romancista que colecionava 

desafetos, azucrinava D. Pedro II e acabou 

inventando o Brasil”. Assim era José de 

Alencar (1829-1877), o conhecido autor de 

O guarani e Iracema, tido como o pai do 

romance no Brasil. 

Além de criar clássicos da literatura 

brasileira com temas nativistas, indianistas 

e históricos, ele foi também folhetinista, 

diretor de jornal, autor de peças de teatro, 

advogado, deputado federal e até ministro 

da Justiça. Para ajudar na descoberta das 

múltiplas facetas desse personagem do 

século XIX, parte de seu acervo inédito será 

digitalizada. 

História Viva, n.° 99, 2011. 

Com base no texto, que trata do papel do 

escritor José de Alencar e da futura 

digitalização de sua obra, depreende-se 

que: 

a) a digitalização dos textos é importante 

para que os leitores possam compreender 

seus romances. 

b) o conhecido autor de O guarani e 

Iracema foi importante porque deixou uma 

vasta obra literária com temática atemporal. 

c) a divulgação das obras de José de 

Alencar, por meio da digitalização, 

demonstra sua importância para a história 

do Brasil Imperial. 
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d) a digitalização dos textos de José de 

Alencar terá importante papel na 

preservação da memória linguística e da 

identidade nacional. 

QUESTÃO 03 

O sujeito de uma oração é determinado 

quando: 

a) O seu núcleo é um substantivo, palavra 

substantivada, pronome ou oração 

substantiva. 

b) O seu núcleo é sempre um substantivo 

c) O seu núcleo é sempre uma oração 

substantiva ou um substantivo 

d) O seu núcleo é sempre um pronome 

pessoal ou um substantivo. 

QUESTÃO 04 

(Cesgranrio) Tendo em vista as regras de 

concordância, assinale a opção em que a 

forma verbal está errada: 

a) Existem na atualidade diferentes tipos de 

inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

b) Podem provocar sérias lesões hepáticas, 

os defensivos agrícolas à base de DDT. 

c) Faltam aos países subdesenvolvidos uma 

legislação mais rigorosa sobre os 

agrotóxicos. 

d) Persistem por muito tempo no meio 

ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas 

clorados. 

 

QUESTÃO 05 

As palavras "fácil" e "agricultável" são 

acentuadas por serem paroxítonas 

terminadas em "L". Identifique quais 

palavras precisam ser acentuadas 

graficamente, de acordo com as regras de 

acentuação atualmente em vigor e assinale a 

alternativa correta. 

a) Bilingue, colegio, propriedade, 

também 

b) Pioneiro, disponivel, ultimo, 

estatico. 

c) Seculo, inedito, ilustrado, musica. 

d) Agraria, responsavel, colonia, epoca 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÕES DE 06 A 10 

 

QUESTÃO 6 

Uma lanchonete tem uma promoção de 

combo com preço reduzido em que o 

cliente pode escolher 4 tipos diferentes de 

sanduíches, 3 tipos de bebida e 2 tipos de 

sobremesa. Quantos combos diferentes os 

clientes podem montar? 

a) 30 combos 

b) 22 combos 

c) 34 combos 

d) 24 combos 

QUESTÃO 7 

 

(Enem/2012) O diretor de uma escola 

convidou os 280 alunos de terceiro ano a 

participarem de uma brincadeira. Suponha 

que existem 5 objetos e 6 personagens 

numa casa de 9 cômodos; um dos 

personagens esconde um dos objetos em 

um dos cômodos da casa. O objetivo da 

brincadeira é adivinhar qual objeto foi 

escondido por qual personagem e em qual 

cômodo da casa o objeto foi escondido. 

Todos os alunos decidiram participar. A 

cada vez um aluno é sorteado e dá a sua 

resposta. As respostas devem ser sempre 

distintas das anteriores, e um mesmo aluno 

não pode ser sorteado mais de uma vez. Se 

a resposta do aluno estiver correta, ele é 

declarado vencedor e a brincadeira é 

encerrada.  

O diretor sabe que algum aluno acertará 

a resposta porque há: 
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a) 10 alunos a mais do que possíveis 

respostas distintas. 

b) 20 alunos a mais do que possíveis 

respostas distintas. 

c) 119 alunos a mais do que possíveis 

respostas distintas. 

d) 260 alunos a mais do que possíveis 

respostas distintas. 

 

QUESTÃO 8 

 

Márcia tem 2/9 do dinheiro necessário para 

comprar um apartamento, e seu marido, 

3/11 dessa quantia. Se a essa importância o 

casal adicionar R$ 35.000,00 poderão 

comprar a casa própria. Qual é o preço do 

imóvel?  

 

a) 69.350,00 

b) 69.300,00 

c) 55.570,00 

d) 55.280,00 

 

QUESTÃO 9 

 

(SERPRO-2001/ESAF) Considere o  

seguinte argumento: “Se Soninha sorri, 

Sílvia é miss simpatia. Ora, Soninha não 

sorri. Logo, Sílvia não é miss simpatia”. 

Este não é um argumento logicamente 

válido, uma vez que: 

 

a) a conclusão não é decorrência necessária 

das premissas. 

b) a segunda premissa não é decorrência 

lógica da primeira. 

c) a primeira premissa pode ser falsa, 

embora a segunda possa ser verdadeira. 

d) a segunda premissa pode ser falsa, 

embora a primeira possa ser verdadeira. 

 

 

QUESTÃO 10 

(UFPA) Um professor de Matemática, ao 

lecionar Teoria dos Conjuntos em uma certa 

turma, realizou uma pesquisa sobre as 

preferências clubísticas de seus n alunos, 

tendo chegado ao seguinte resultado: 

 

• 23 alunos torcem pelo Paysandu Sport 

Club; 

• 23 alunos torcem pelo Clube do Remo; 

• 15 alunos torcem pelo Clube de Regatas 

Vasco da Gama; 

• 6 alunos torcem pelo Paysandu e pelo 

Vasco; 

• 5 alunos torcem pelo Vasco e pelo Remo.  

 

Se designarmos por A o conjunto dos 

torcedores do Paysandu, por B o conjunto 

dos torcedores do Remo e por C o conjunto 

dos torcedores do Vasco, todos da referida 

turma, teremos, evidentemente, A ∩ B = Ø. 

Concluímos que o número n de alunos 

dessa turma é 

a) 49. 

b) 50. 

c) 47. 

d) 45. 

 

 

INFORMÁTICA 

QUESTÕES DE 11 A 15 

 

QUESTÃO 11 

 

A “área de transferência” é um recurso 

utilizado pelo sistema operacional para a 

transferência de dados entre documentos ou 

aplicativos. Onde exatamente se encontra 

esta “área de transferência”? 

a)  No pen drive. 

b)  No vídeo do computador 

c)  Na impressora do computador. 

d) Na memória do computador. 

 

QUESTÃO 12 

 

Analise as afirmativas a seguir sobre os 

cálculos das células A1, A2 e A3 de uma 

planilha do Excel. 
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I. Para somar os três valores, usa-se a 

função =SOMA(A1:A3). 

 

II. Para multiplicar os três valores, usa-se a 

função =MULT(A1:A3). 

 

III. Para calcular a média dos valores, usa-

se a função =MÉDIA(A1:A3) 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

 a) I e II, apenas. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I, II e III. 

 

QUESTÃO 13 

 

A memória RAM é um dos componentes 

essenciais em todo computador. A função 

da memória RAM em um computador é: 

a) Armazenar os dados de forma 

permanente, mesmo após o desligamento 

do computador. 

b) Ser utilizada como reserva para o disco 

rígido, quando o espaço no disco estiver 

escasso. 

c) Armazenar dados relevantes ao 

funcionamento do sistema, durante a sua 

operação. 

d) Aumentar a memória Cache do 

processador. 

 

QUESTÃO 14 

 

Leia as afirmativas a seguir:  

 

I. No Windows, o usuário pode pressionar 

Insert, no teclado, para parar ou encerrar a 

tarefa atual. 

 

II. No Word 2019, o usuário pode 

pressionar Alt + letra escolhida, no teclado, 

para aplicar a formatação de negrito em 

todas as palavras que possuem a letra 

escolhida.  

 

Marque a alternativa CORRETA:  

a) As duas afirmativas são verdadeiras. 

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa 

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa 

d) As duas afirmativas são falsas. 

 

QUESTÃO 15  

 

Paulo utiliza em seu trabalho o editor de 

texto Microsoft Word 2010 (em português) 

para produzir os documentos da empresa. 

Certo dia Paulo digitou um documento 

contendo 7 páginas de texto, porém, 

precisou imprimir apenas as páginas 1, 3, 5, 

6 e 7. Para imprimir apenas essas páginas, 

Paulo clicou no Menu Arquivo, na opção 

imprimir e, na divisão Configurações, 

selecionou a opção Imprimir Intervalo 

Personalizado. Em seguida, no campo 

Páginas, digitou: 

 

a) 1,3,5-7 e clicou no botão Imprimir.  

b) 1;3-5;7 e clicou na opção enviar para a 

Impressora.  

c) 1−3,5-7 e clicou no botão Imprimir.  

d) 1+3,5;7 e clicou na opção enviar para a 

Impressora.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES DE 16 A 25 

 

QUESTÃO 16 

 

A encefalopatia espongiforme bovina 

(EEB) é uma doença priônica de 

comunicação obrigatória à Organização 

Mundial de Saúde Animal (OIE).  

 

Com base nos conhecimentos sobre esse 

tema, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 

afirmativas a seguir. 

 

(   ) Mesmo tendo ocorrido oficialmente 

dois casos de EEB no Brasil, sendo um no 

estado do Paraná e outro no estado de Mato 

Grosso, o país continua sendo reconhecido 

pela OIE como país de risco controlado 

para EEB e, com isso, não há restrições ao 



 

_______________________________________________________________________         
Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11 - Centro - Bicas - Minas Gerais –   CEP: 36.600-000 

Tel.: (32) 3271-2999  -   www.ciesp.mg.gov.br   -   CNPJ: 07.356.999/0001-55 

 Bicas - Chiador - Descoberto - Guarará - Mar de Espanha - Maripá de Minas 
Pequeri - Rochedo de Minas - São João Nepomuceno - Senador Cortes - Varginha 

 

comércio internacional de produtos e 

subprodutos de origem bovina originados 

do Brasil. 

 

(  ) Com o objetivo de prevenir a EEB, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento proíbe em todo o território 

nacional a produção, a comercialização e a 

utilização de produtos destinados à 

alimentação animal que contenham em sua 

composição proteínas e gorduras de origem 

animal. 

 

(  ) Os laboratórios credenciados para a 

realização de exames para o diagnóstico de 

raiva dos herbívoros devem encaminhar 

material biológico aos laboratórios 

credenciados para a realização de 

diagnóstico de encefalopatia espongiforme 

transmissível em todos os casos de doença 

em ruminantes com sinais clínicos 

neurológicos que tenham resultado negativo 

para a raiva dos herbívoros. 

 

(   ) A EEB, na dependência da cepa do 

príon infectante, pode apresentar-se sob 

duas formas clínicas distintas, sendo uma 

reconhecida como forma típica da doença e 

outra como forma atípica. Na forma típica, 

são observados sinais clínicos clássicos da 

doença e a forma atípica caracteriza-se, 

principalmente, por não ocasionar sinais 

neurológicos antecedendo a morte do 

animal. 

 

(  ) A forma atípica de EEB ocorre de forma 

espontânea e nela podem ser identificados 

príons com massa molecular distinta 

daquelas das cepas clássicas, sendo uma 

cepa priônica denominada H e outra L. 

 

Assinale a alternativa que contém, de 

cima para baixo, a sequência correta. 

 

a) V, V, F, V, F. 

b) V, F, F, F, V. 

c) F, V, V, F, V. 

d) F, F, V, F, V. 

QUESTÃO 17 

 

Com relação à pasteurização de leite e leite 

pasteurizado, segundo o RIISPOA/2017, é 

correto afirmar que: 

 

a) Pasteurização rápida consiste no 

aquecimento do leite em camada laminar 

entre 72ºC (setenta e dois graus Celsius) e 

75ºC (setenta e cinco graus Celsius) pelo 

período de sete a doze segundos. 

 

b) O leite pasteurizado deve apresentar 

provas de fosfatase alcalina positiva e de 

peroxidase negativa. 

 

c) Desde que autorizada pelo Departamento 

de Produtos de Origem Animal, pode ser 

permitida a repasteurização do leite para 

consumo humano direto. 

 

d) Para o sistema de pasteurização rápida, a 

aparelhagem deve incluir válvula para o 

desvio de fluxo do leite com acionamento 

automático e alarme sonoro. 

 

 

QUESTÃO 18 

 

De acordo com a OIE, as cepas de vírus 

influenza A que infectam aves podem ser 

divididas em cepas de alta ou de baixa 

patogenicidade.  

 

Com base nos conhecimentos sobre 

influenza A, atribua V (verdadeiro) ou F 

(falso) às afirmativas a seguir. 

 

(  ) Influenza aviária pode ser definida 

como a infecção de aves pelos subtipos H5 

e H7 do vírus influenza A de alta 

patogenicidade.   

 

(   ) Na natureza, podem circular cepas dos 

subtipos H5 e H7 do vírus influenza A com 

alto e baixo potencial de patogenicidade. 
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(  ) Subtipos de influenza A diferentes de 

H5 e H7 não definem um quadro clínico de 

influenza aviária. 

 

(  ) O índice de patogenicidade obtido pela 

instilação nasal de cepas do vírus de 

influenza A em aves com 6 semanas de 

idade define a classificação de uma cepa 

como de alta ou de baixa patogenicidade. 

 

(  ) Qualquer subtipo de influenza A que, 

após inoculação intravenosa em aves com 6 

semanas de idade, ocasione mortalidade de 

pelo menos 75% das aves desafiadas pode 

ser classificado como de alta 

patogenicidade. 

 

Assinale a alternativa que contém, de 

cima para baixo, a sequência correta. 

 

a) V, V, F, F, F. 

b) V, F, F, V, V. 

c|) F, V, V, V, F. 

d)  F, V, F, F, V. 

 

 

 QUESTÃO 19 

 

De acordo com o item 1 – Triparia, do 

capítulo II – Anexos da Sala de Matança, 

disposto na Portaria nº 711/1995, é correto 

afirmar que: 

 

a) A primeira etapa é destinada ao 

recebimento dos estômagos e intestinos já 

esvaziados para lavagem e raspagem da 

mucosa. 

 

b) A calibragem de tripas, quando realizada 

com água, deverá ser utilizada água 

hiperclorada (5ppm). 

 

c) O resíduo gorduroso da triparia deve ser 

destinado exclusivamente ao fabrico de 

gordura Industrial. 

 

d) A salga prévia de tripas, quando 

permitida, não deve ser realizada na 

triparia. 

 

QUESTÃO 20 

 

A leptospirose bovina é uma zoonose com 

distribuição mundial, ocorrendo em várias 

espécies de animais domésticos, entre elas a 

bovina. Sobre a Leptospira sp e a 

enfermidade que ela causa nos bovinos, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) A fase de leptospiruria é considerada 

curta (máximo de 2 meses) nos animais 

com até 12 meses de idade, não tendo 

importância na contaminação do meio 

ambiente, mas é considerada longa nos 

animais adultos (pode persistir até 6 meses), 

sendo importante fonte de contaminação do 

meio ambiente. 

 

b) Como os bovinos são suscetíveis a vários 

sorovares, a vacina utilizada (bacterina) 

deve ser polivalente e a prova de soro 

aglutinação microscópica, utilizada para o 

diagnóstico laboratorial, deve ser realizada 

com os sorovares mais prevalentes na 

região ou país. 

 

c) O animal reagente positivo no 

diagnóstico laboratorial deve ser 

sacrificado, pois o tratamento 

comdihidroestreptomicina não elimina 

a Leptospira sp dos rins. 

 

d) O diagnóstico clínico é considerado 

conclusivo, mas o diagnóstico laboratorial 

deve ser realizado para determinar o 

sorovar infectante e, consequentemente, a 

epidemiologia da doença no rebanho. 

 

 

QUESTÃO 21 

 

Os detalhes para o cálculo de percentual de 

líquido perdido da ave congelada estão 

descritos no anexo VI (item 2. Durante os 
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trabalhos de matança), da Portaria nº 210 de 

10 de novembro de 1998.  

 

Com base nele, assinale a opção correta. 

 

a) M0 é o peso da embalagem que continha 

as vísceras descongeladas. 

 

b) M1 é o peso da ave descongelada e seca 

após escoado o excesso de água. 

 

c) M2 é o peso da embalagem que revestia 

a ave e as vísceras congeladas. 

 

d) Para o peso da ave mais vísceras entre 

1.501 a 1.600 gramas, o tempo de imersão 

no banho de água à temperatura de 42ºC é 

de 119 minutos. 

 

 

QUESTÃO 22 

 

A Salmonella é uma causa importante de 

doenças de origem alimentar no mundo 

todo. Além de contaminar ovos, 

a Salmonella Enteritidis pode também ser 

isolada de gemas devido à infecção 

transovariana. A presença de salmonela na 

gema pode ser resultante da migração a 

partir da casca contaminada. Sabe-se que 

poros da casca dos ovos permitem a 

penetração de salmonelas e o índice de 

penetração está relacionado com: 

 

a) Número de poros. 

b) Idade da ave. 

c) Tempo e temperatura de armazenagem. 

d) Tipo e forma de alimentação. 

 

 

QUESTÃO 23 

 

Considerando o sistema de marcação de 

carcaças e vísceras e o sistema de 

identificação de lotes, ambos previstos na 

Portaria nº 711/1995, é correto afirmar que: 

 

a) Todos os suínos destinados à matança de 

emergência serão individualmente 

identificados por etiqueta metálica ou 

plástica numerada de 1 (um) a 30 (trinta), 

“tipo 6”, grampeada na orelha esquerda por 

meio de alicate especial. 

 

b) A identificação de procedência, para 

suínos destinados ao coureamento, é 

realizada através de chapa metálica “tipo 5” 

na orelha esquerda do primeiro suíno de 

cada lote, logo após a insensibilização. 

 

c) Para marcação dos lotes, todos os suínos 

devem ser tatuados na região dorsal 

posterior direita após o desembarque dos 

animais. 

 

d) A chapinha “tipo 1” tem o objetivo de 

realizar a correlação víscera, carcaça e 

cabaça enquanto a chapinha “tipo 2” é 

vermelha e identifica uma lesão. 

 

 

QUESTÃO 24  

 

A Portaria nº 711/1995, alterada 

parcialmente pela Portaria nº 155/2016, traz 

o regulamento complementar específico 

para a atividade de abate de suídeos e 

processamento de seus produtos derivados.  

 

Levando este ato normativo em 

consideração, é correto afirmar que: 

 

a) A raspagem do toucinho deverá ser 

procedida na zona suja da sala de matança, 

imediatamente antes do chuveiro de saída 

da zona suja. 

 

b) As carcaças condenadas na Linha de 

Inspeção deverão ser marcadas com um “C” 

e ter suas massas musculares desfiguradas 

com cortes na face direita do pernil. 

 

c) É proibido o beneficiamento de gorduras 

de carcaças com vistas à obtenção de 

resíduo proteico quando provenientes de 
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casos de aproveitamento condicional para 

banha. 

 

d) Os Linfonodos Poplíteos e Pré-crurais 

são obrigatoriamente incisados na Linha de 

Inspeção. 

 

 

QUESTÃO 25 

 

O Manual Técnico para Controle da Raiva 

dos Herbívoros foi elaborado pelo 

Departamento de Saúde Animal da 

Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) em 2005 (Portaria 

DAS nº 168, de 27 de setembro de 2005), 

para nortear as ações dos agentes públicos 

envolvidos na execução do Programa 

Nacional de Controle da Raiva dos 

Herbívoros (PNCRH) em todo o território 

nacional. O seu conteúdo traz diversas 

informações sobre a enfermidade e sobre os 

procedimentos técnicos a serem adotados. 

Em relação à raiva dos herbívoros, atribua 

V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a 

seguir: 

 

( ) Os herbívoros são considerados 

hospedeiros acidentais do vírus da raiva; 

participam da cadeia epidemiológica da 

raiva rural, contribuindo unicamente como 

sentinelas à existência do vírus, uma vez 

que, geralmente, não transmitem a infecção 

a outras espécies. 

 

( ) Bovinos e equinos infectados 

apresentam período de incubação variável, 

manifestam sinais diversos de disfunção 

neurológica, adotando o decúbito 

permanente, e morrem entre 3 e 6 dias após 

o início dos sinais, podendo se prolongar 

por até 10 dias, em alguns casos. 

 

(  ) Embora as manifestações clínicas se 

confundam com outras doenças que afetam 

o sistema nervoso central, a presença de 

disfagia é uma característica tão marcante 

nessa enfermidade que na sua ausência 

pode-se descartar a suspeita de raiva. 

 

(  ) Carnes de animais com suspeitas de 

raiva devem ser desconsideradas para o 

consumo; partículas virais já foram 

encontradas em coração, pulmão, rim, 

fígado, testículo, glândulas salivares e 

músculo esquelético de animais que 

morreram com a doença. 

 

(  ) As amostras do sistema nervoso central 

coletadas de animais suspeitos devem ser 

conservadas por refrigeração até a chegada 

ao laboratório credenciado para a 

confirmação do diagnóstico de raiva; caso o 

período entre a coleta e o envio seja 

prolongado, recomenda-se a fixação em 

formol 10%. 

 

Assinale a alternativa que contêm, de 

cima para baixo, a sequência correta. 

 

a) V, V, F, V, F. 

b) V, F, V, V, F. 

c)  V, F, F, F, V. 

d)  F, V, V, V, F. 
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