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O caso da borboleta

"Ninguém nasce borboleta", pensou Breno. Depois disse bai-
xinho: "A borboleta é um presente do tempo". Lá fora, ela,
a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar
pela noite de árvore em árvore. Era azul e sem dúvida um
dia havia sido lagarta. Breno tem nove anos e é uma criança,
a lagarta é como se fosse uma borboleta criança, mas quando
Breno for adulto vira homem e não borboleta, e homens não
voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou
jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a
pensar, tem nove anos, mas sabe que é menino e não lagarta.
A avó de Breno sempre diz: "Lagarta queima o dedinho e
come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta".
Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. "De
manhã vi um monte de buraquinhos nas folhas"; explicaram
a ele: "É coisa de lagarta". Os buracos nas acerolas e goiabas
eram coisa dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar,
porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas,
menos o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor
pendurado na goiabeira. "O que será que borboleta come?
Será que beija-flor só bebe água? "Pensou muito nisso e sen-
tiu fome. Saiu em direção à cozinha.

A avó cochilava de frente para a novela das sete. Justa-
mente aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar.
Breno sabia disso e não quis acordá-la pra pedir comida. Na
cozinha a janela estava aberta. Era uma janela enorme e dava
de frente pro quintal da casa. Algumas vezes Breno ouviu
gente falando como era engraçado aquela janela na cozinha.
A avó sempre explicava que, antes de cozinha, ali havia sido
quarto, e por isso a tal janela. Breno achava normal. Desde
que tem lembrança, ali é cozinha e tem janela e ele adora.
Enquanto sua avó faz o almoço, ele olha para o mundo. O
azar é daqueles que não têm janela na cozinha. Breno decidiu
que a melhor coisa pra comer naquele momento era biscoito.
"Tomara que tenha. Se não tiver, seria muito bom comer
uns ovos."Sabe como fazer: é só acender o fogo apertando o
botão, colocar a frigideira em cima do fogo, quebrar o ovo
em cima da frigideira e ficar mexendo com o garfo. Agora
que já tem nove anos nem precisa mais de cadeira pra mexer
no fogão. Abre a geladeira e tem três ovos. Fecha a geladeira
e vai procurar o biscoito. Entra uma borboleta na cozinha.
É maior e mais bonita que a outra. Parece desesperada, bate

nas paredes uma a uma até ficar presa pela porta encostada.
Breno vai até a porta e a puxa para que saia, de lá voa direto
pro outro lado da cozinha, onde ficam a janela e o fogão.
Breno acompanha com o olhar e espera que consiga sair logo
pela janela. Em cima do fogão tem uma panela destampada
cheia de óleo (no almoço teve batata frita), a borboleta voa
na direção do fogão e, assim que chega em cima da panela,
cai no óleo como se tivesse sido atraída pra lá igual quando
Breno atrai moedas com seu ímã.

Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lenta-
mente. Quis tirá-la de lá, mas nunca colocou a mão no óleo
antes. Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza. Correu até o papel-toalha e tirou a borboleta de dentro
da panela. Olhou-a com atenção: toda coberta de óleo. Todas
as partes do seu corpo de inseto. As asas pingavam óleo pela
cozinha. Agora tinha certeza: só queimava se tivesse ligado
o fogo. A borboleta se mexia muito. Tratou de colocá-la em
cima da janela. Pegou o biscoito e foi para o quarto. Come-
çou a comer, era de chocolate e era bom.

Ainda assim, não conseguia esquecer a borboleta nadando
no óleo. Seu corpo inteiro afundado no óleo. Logo come-
çou a imaginar como seria se fosse ele, mergulhado no óleo
numa panela gigante que cabe criança. Imaginou seu cabelo
cheio de óleo, seus olhos, ouvidos, nariz, boca. Comia o
biscoito e imaginava. Lambeu o dedo que havia colocado na
panela pra imaginar melhor seu corpo no óleo. Não gostava
de imaginar, mas não conseguia evitar. Era igual cheirar a
mão quando está fedendo, ou alguma coisa assim. Lambeu,
e o gosto era péssimo. Muito pior que o gosto do biscoito
de chocolate. Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho
da borboleta, se batesse no olho, deixava cego. Ficou com
medo de passar mal. O dedo que lambeu, além de óleo devia
ter o tal pozinho. Correu até a cozinha para ver a borboleta.
Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar. Decidiu que
a borboleta seria seu bicho preferido, caso não passasse mal
por conta daquela lambidinha no dedo. Precisava avisar a
avó pra não fritar mais batata naquela panela. Enquanto não
amanhecia, deixaria a borboleta na janela da cozinha. No
caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda cochilava.
Deitou na cama, sua cabeça realizou os últimos mergulhos
no óleo.

Começou a pensar apenas em não passar mal por conta do
pozinho da borboleta. Ninguém nasce borboleta. Sentiu
medo e uns trecos no estômago, se apavorou achando que
era consequência do pozinho que cega quando cai no olho, e
depois dormiu.
(FONTE: Geovani Martins. O sol na cabeça. São Paulo: Companhia das Letras, 2018)
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01. (CONCURSO CRATO/2021) O caso da borboleta
expõe a relação do garoto Breno com o inseto a que
ele tanto se apegara. A partir das informações do
texto, podemos afirmar que sua principal função é:

A) Informar os cuidados necessários que crianças de nove
anos devem ter com insetos

B) Relatar a relação tranquila que o protagonista tinha
com sua avó

C) Divulgar a nova tendência em arquitetura para a classe
média, como por exemplo a janela na cozinha

D) Refletir acerca do desenvolvimento da criança a partir
de analogias com a borboleta

E) Alertar os pais acerca do risco que o pó da borboleta
causa na pele de crianças de até 9 anos, como Bruno

02. (CONCURSO CRATO/2021) Contos são gêneros
literários e, como tal, é comum que a linguagem,
neles, invista em figuras de estilo. Assinale a alter-
nativa que comprova essa afirmação, apresentando
uma figura de pensamento chamada comparação:

A) "Era igual cheirar a mão quando está fedendo, ou al-
guma coisa assim."

B) "Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Enquanto não amanhecia, deixaria a borboleta na ja-
nela da cozinha."

E) "Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza."

03. (CONCURSO CRATO/2021) Em várias passagens
do texto podemos perceber o encantamento e afi-
nidade de Breno com a borboleta. Assinale a al-
ternativa que traz o trecho em que Breno expressa
empatia pelo inseto, através de um sentimento de
identificação.

A) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar."

B) "Sentiu medo e uns trecos no estômago."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Seu corpo inteiro afundado no óleo."

E) "Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho da bor-
boleta, se batesse no olho, deixava cego.".

04. (CONCURSO CRATO/2021) O ciclo da vida,
tanto de Breno quanto da Borboleta, se asseme-
lha muito, quando estamos lendo o texto. Aponte
a ÚNICA alternativa que não descreve uma passa-
gem cronológica vivida como transformação pelos
personagens.

A) "Era azul e sem dúvida um dia havia sido lagarta"

B) "Lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira
borboleta"

C) "Agora que já tem nove anos nem precisa mais de ca-
deira pra mexer no fogão"

D) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar"

E) "Começou a pensar apenas em não passar mal por
conta do pozinho da borboleta"

05. (CONCURSO CRATO/2021) A Avó de Breno é
mencionada em alguns trechos da história, sempre
de uma maneira secundária, sem interferência di-
reta nos acontecimentos com a borboleta. Assinale
a alternativa que NÃO traz um pensamento do ga-
roto acerca de sua avó:

A) "A avó cochilava de frente para a novela das sete"

B) "aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar"

C) "não quis acordá-la pra pedir comida"

D) "como se tivesse sido atraída pra lá igual quando Breno
atrai moedas com seu ímã"

E) "No caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda
cochilava"

06. (CONCURSO CRATO/2021) A frase: "Ele correu
pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lentamente"
pode ser classificada como:

A) Oração Coordenada Sindética Adversativa

B) Oração Coordenada Assindética

C) Oração Assindética Explicativa

D) Oração Coordenada Conclusiva

E) Oração Coordenada Alternativa
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07. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase "Em cima
do fogão tem uma panela destampada cheia de óleo
(no almoço teve batata frita)", o termo destacado é
considerado:

A) Verbo transitivo indireto, por não necessitar de prepo-
sição.

B) Verbo intransitivo, pois traz o sentido completo da
ação sem a necessidade de complemento.

C) Substantivo concreto, no grau normal.

D) Advérbio de lugar.

E) Substantivo concreto, no grau superlativo absoluto sin-
tético.

08. (CONCURSO CRATO/2021) Em "Breno atrai
moedas com seu ímã", o verbo destacado em ne-
grito é classificado como:

A) Verbo transitivo direto no tempo presente

B) Verbo transitivo indireto no tempo passado

C) Verbo intransitivo no futuro

D) Verbo na forma nominal de infinitivo

E) Verbo na forma nominal de gerúndio

09. (CONCURSO CRATO/2021) A palavra "crase"é
de origem grega e significa "fusão", "mistura". Na
língua portuguesa, é o nome que se dá à "junção"de
duas vogais idênticas.
Assinale a ÚNICA alternativa em o uso da crase foi
feito de maneira INCORRETA

A) Joana disse: "Vou à igreja"

B) Refiro-me à aluna que esteve aqui semana passada

C) Aquela aluna nunca está atenta à aula

D) Ligo-te hoje à noite

E) Escreve à lápis, assim podemos apagar o que for pre-
ciso

10. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a ÚNICA
alternativa que traz o uso incorreto da vírgula:

A) Não gosto, nem desgosto

B) Quando sai o resultado, ainda não sei

C) Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos
em estar plantando-a.

D) Estudei muito, mas não consegui ser aprovada

E) Minha filha, de quem só guardo boas lembranças,
deixou-nos em fevereiro de 2020

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) A razão entre a área
de um quadrado e um triângulo equilátero é 3

√
3.

Sabendo que o quadrado tem medida do lado igual
a 6 cm, encontre a medida do lado do triângulo
equilátero.

A) 4,5 cm

B) 9 cm

C) 3 cm

D) 8 cm

E) 4 cm

12. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o resto da divi-
são do polinômio 7x79 − 15x47 + 6x13 + 37 pelo
binômio x− 1?

A) 37

B) 28

C) 1

D) 35

E) 6

13. (CONCURSO CRATO/2021) Considere os con-
juntos não vazios A e B tais que |A| = 4 e |A x
B| = 36, em que |X| indica o número de elementos
do conjunto X eX x Y significa o produto cartesi-
ano de X por Y . Nessas condições determine |B|.

A) 8

B) 6

C) 9

D) 10

E) 12
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14. (CONCURSO CRATO/2021) Identifique a alter-
nativa verdadeira

A)
√

(2−
√
5)2 +

√
5 = 2

B)
√
a2 + b2 = a+ b para todos a, b ∈ R.

C) a3 + b3 = (a+ b)(a2 +2ab+ b2) para todos a, b ∈ R.

D) 25.5−2 = 5−1

E) Todo triângulo equilátero é isósceles

15. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "73 é
um número primo ou é menor que 28" é:

A) 73 não é um número primo e é maior do que ou igual
a 28

B) 73 é um número primo e é maior que 28

C) 73 é um número primo ou é maior que 38

D) 73 não é um número primo e é menor que 28

E) 73 é um número primo ou é maior do que ou igual a 28

COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Preferência por estar
em situações de interação social, facilidade em es-
tabelecer vínculos interpessoais e em expressar-se
afetivamente são traços de personalidade observa-
dos em pessoas com maior nível de:

A) Abertura para experiências

B) Conscienciosidade

C) Extroversão

D) Neuroticismo

E) Agradabilidade

17. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale com V (ver-
dadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.

I) Questões relacionadas as competências socioemocio-
nais têm sido atualmente discutidas e valorizadas por
várias áreas do conhecimento, incluindo a psicologia e
a educação.

II) Maiores índices de autoeficácia e resolução de proble-
mas podem estar associados a um nível maior de de-
senvolvimento das competências socioemocionais.

III) Dificuldade persistente em regular as emoções pode
estar relacionada a prejuízos no desenvolvimento das
competências socioemocionais.

IV) Habilidade em estabelecer uma comunicação assertiva
e interações sociais mais saudáveis podem indicar um
maior nível de desenvolvimento das competências so-
cioemocionais.

Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.

A) V, V, V, V

B) F, F, V, V

C) V, V, F, F

D) F, F, F, F

E) V, F, F, V

18. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA:

A) Traços de personalidade mais adaptativos estão asso-
ciados a um nível mais saudável de funcionamento da
personalidade do indivíduo.

B) Um indivíduo que apresenta traços de personalidade
desadaptativos tende a apresentar prejuízos no seu ní-
vel de funcionamento da personalidade.

C) Traços de personalidade mais saudáveis podem repre-
sentar uma propensão ao enfrentamento de dificulda-
des de forma desorganizada e desadaptativa.

D) Um indivíduo com um nível mais adequado de funci-
onamento da personalidade apresenta uma predisposi-
ção a possuir um autoconceito mais positivo e adapta-
tivo.

E) Um indivíduo com prejuízo no nível de funcionamento
da personalidade tende a apresentar uma inclinação a
ter um comportamento social desadaptativo.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva correta quando se trata de uma educação vol-
tada para a integralidade do sujeito.

A) A educação integral se baseia em respeitar os aspectos
intelectuais, físicos, sociais, culturais e emocionais do
sujeito.
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B) A educação integral se volta prioritariamente para a di-
mensão emocional do sujeito.

C) No que se refere ao tempo de permanência na escola,
é estritamente necessário que seja integral.

D) O caráter científico e intelectual são os mais predomi-
nantes.

E) Se refere apenas as questões comunitárias e sociais.

20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação aos valo-
res éticos, assinale a alternativa incorreta.

A) Tolerância

B) Individualidade

C) Dependência

D) Honestidade

E) Justiça

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) O envio de e-mail
tornou-se uma tarefa rotineira no ambiente profis-
sional e doméstico. O preenchimento correto dos
campos é essencial utilização dos recursos disponí-
veis nos principais aplicativos de gerenciamento de
correio eletrônico.
Assinale a alternativa que corresponde a função do
campo cco.

A) Armazenar a informação sobre a criptografia adotada;

B) Armazenar o endereço de retorno do e-mail;

C) Armazenar o endereço do servidor de e-mail;

D) Armazenar o(s) endereço(s) de destino(s) de cópia(s)
oculta(s) do e-mail;

E) Armazenar o endereço do remetente.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Em um sistema Li-
nux a navegação entre diretórios pode ser feita com
o comando "cd". Assinale a alternativa que apre-
senta o comando utilizado para mostrar o caminho
do diretório atual?

A) mkdir;

B) top;

C) free;

D) pwd;

E) ps.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as alterna-
tivas abaixo e assinale a que apresenta o resul-
tado da ação: Pressionar simultaneamente as teclas
"Ctrl"e "+"no Firefox ou Google Chrome.

A) Uma nova janela é aberta;

B) Uma nova guia é aberta;

C) Aumenta o zoom;

D) Aumenta o volume;

E) Retorna para a página anterior.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Observe a figura
abaixo assinale a alternativa que corresponde a
função do último ícone, que encontra-se em desta-
que. ↓

A) Destacar o parágrafo;

B) Destacar o início de uma linha;

C) Mostrar / Ocultar marcações de parágrafo e outros sím-
bolos ocultos;

D) Desativar os marcadores;

E) Alterar alinhamento do texto.

25. (CONCURSO CRATO/2021) O que ocorre
quando se pressiona a tecla F2 sobre uma célula se-
lecionada no Microsoft Excel?

A) A célula entra em modo de edição;

B) O conteúdo da célula é excluído;

C) Altera a formação da célula para moeda;

D) Altera a cor da célula;

E) Trava o conteúdo da célula.
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CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) "O Estado, enten-
dido como ordenamento político de uma comuni-
dade, nasce da dissolução da comunidade primitiva
fundada sobre os laços de parentesco e da formação
de comunidades mais amplas derivadas da união de
vários grupos familiares por razões de sobrevivên-
cia interna (o sustento) e externas (a defesa)". O
fragmento do texto que trata sobre a origem do Es-
tado foi retirado do livro: "Estado, Governo e Soci-
edade"de Norberto Bobbio. Na idade moderna três
filósofos constituíram em seus escritos uma teoria
sobre o Estado que, embora influenciados por mo-
mentos históricos e políticos diferentes, ficaram co-
nhecidos como "filósofos contratualistas". São eles:

A) Thomas Hobbes, Marx Weber e Emili Durkayme

B) John Locke, Emili Durkayme e Thomas Hobbes

C) Max Weber, Emmanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau

D) jean-Jacques Rousseau, Jonh Lock e Voltaire

E) Thomas Hobes, Jonh Locke e jean-Jacques Rousseau

27. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a formação
política e econômica do Estado brasileiro é correto
afirmar que os principais fatos que influenciaram
esse processo foram:

A) Insatisfação da elite econômica com o poder central,
característica do Império, abolição da escravatura, luta
por novos ideais de uma sociedade mais justa e iguali-
tária;

B) Abolição da escravatura, revolta da população contra o
poder central do império, influência do ideário revolu-
cionário da revolução francesa e pressão da burguesia
nascente;

C) Abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, pressão externa
promovida pela revolução industrial e consolidação do
capitalismo na Europa e influência do ideário revoluci-
onário promovido pela revolução francesa;

D) A abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, a urgência da
formação de um Estado-Nação, a emergência de uma
burguesia nacional e o processo de urbanização.

E) A abolição da escravatura, movimentos revolucioná-
rios por igualdade e justiça social, pressão eterna pro-
movida pela revolução industrial e consolidação do ca-
pitalismo e a emergência de uma ideologia liberal.

28. (CONCURSO CRATO/2021) Geograficamente, o
Brasil está dividido em 5 (cinco) Regiões. De acordo
com o processo histórico de ocupação do território
quais foram as primeiras regiões ocupadas para co-
lonização?

A) Litoral, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil; iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português. Posteriormente, a ocupa-
ção foi ampliada para o interior, início da pecuária. A
expansão da ocupação do território avançou para o su-
deste, expansão da pecuária e da exploração de miné-
rios.

B) Interior, avançando para o sudeste, tendo o Rio de
Janeiro como principal sede do governo português,
tornando-se o centro de planejamento de ocupação do
espaço.

C) Amazonas, com o ciclo da borracha dando início às
primeiras vilas, expandindo-se para o sudeste com a
pecuária e mineração e por último o semiárido nordes-
tino por ser uma região desfavorável para lavouras.

D) Sul, com os primeiros migrantes Europeus que povoa-
ram o território, seguindo para o Sudeste, com desta-
que para o litoral paulista com a expansão da pecuária
e Minas Gerais, iniciando o ciclo do ouro. Sendo São
Paulo a primeira sede do governo português.

E) Iniciou com o povoamento da região Centro-Oeste e
Sul, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil, iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português.

29. (CONCURSO CRATO/2021)
Se você parar pra ouví
O que tenho pra conta
Vai saber do Cariri
Do sul do meu Ceará
É História verdadeira
Que agora vou narrá

É uma bela região
A mais linda que já ví
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Ela enche de paixão
Aquele que passa aqui
Conhece bem o encanto
Das terras do Carirí

O Geoparque Araripe
Com a sua divisão
Cada etapa que existe
Faz a complementação
Da Cultura Ambiental
Que engrandece a educação

Os que formam o Geoparque
Nove Geossítios são
Nesta viagem embarque
Pra tirar a conclusão
Sei que você vai gostar
Lhe digo de antemão
Fragmento do Cordel: O CARIRI E O GEOPARQUE Autor: Professor Lula Fideles

De acordo com o fragmento acima existem 9 (nove)
Geossítios que formam o Geoparque Araripe. Os
Geossítios estão localizados nos seguintes municí-
pios:

A) Crato, Nova Olinda, Missão Velha, Assaré, Jardim e
Juazeiro do Norte

B) Crato, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Barbalha, Missão
Velha e Santana do Cariri

C) Barbalha, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Assaré,
Missão Velha e Caririaçu

D) Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha,
Nova Olinda e Santana do Cariri

E) Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Assaré, Nova
Olinda e Caririaçu

30. (CONCURSO CRATO/2021) As questões relacio-
nadas às desigualdades sociais, tais como: pobreza,
miséria, fome e violência, sempre estiveram presen-
tes na paisagem árida do Nordeste. Obras como
"O Quinze", "Vidas Secas"e "Morte e Vida Seve-
rina"retratam a dura realidade e a vida miserável
do sertanejo resultante da luta pela sobrevivência
que é ameaçada pela "seca", frente ao descaso e vi-
olência do poder político e econômico que deixavam
homens, mulheres, jovens e crianças à mercê da

fome. Tentando escapar da morte, transformavam-
se em "retirantes". Essas obras foram escritas, res-
pectivamente por:

A) Jorge Amado; Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos

B) Raquel de Queiroz, Graciliano ramos e João Cabral de
Melo Neto

C) Manoel Bandeira; Jose Lins do Rego e Euclides da Cu-
nha

D) Ariano Suassuna; Graciliano Ramos e Jorge Amado

E) Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Manoel Ban-
deira
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FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA

31. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei 5.517/68, trata
da fiscalização do exercício da Medicina Veteriná-
ria, será exercida e aplicada por:

A) Pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária;

B) Pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento;

C) Pelo Ministério da Educação;

D) Pelo Conselho Federal, e seus Conselhos Estaduais de
Medicina Veterinária;

E) Pelas Secretarias Estaduais de Agricultura;

32. (CONCURSO CRATO/2021) São atribuições do
Conselho Regional de Medicina Veterinária -
CRMV, previstas na Lei 5.517/68:

I. Inscrever os médicos veterinários formados, residentes
no Estado e expedir as respectivas carteiras profissio-
nais;

II. Julgar em primeira instância os recursos das penalida-
des aplicadas;

III. Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à
aprovação do CFMV;

É correto o que se afirma em:

A) Apenas II é verdadeiro;

B) I e II são verdadeiras;

C) I, II e III são verdadeiras;

D) I, II e III são falsas;

E) I e III são verdadeiras;

33. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a IN
24, de 05 de Abril de 2004, revogada pela IN 6, de 16
de Janeiro de 2018, que aprova as Diretrizes Gerais
para Prevenção, Controle e Erradicação do Mormo
no Território Nacional, no âmbito do Programa Na-
cional de Sanidade dos Equídeos (PNSE), assinale a
alternativa INCORRETA:

A) Estabelecimento: qualquer local, rural ou urbano, pú-
blico ou privado, onde são mantidos equídeos para
qualquer finalidade;

B) Eutanásia: indução do animal à morte, utilizando mé-
todo que ocasione a perda rápida e irreversível da cons-
ciência e promova analgesia total do animal, sem re-
presentar risco ou causar angústia ao operador;

C) Foco: presença de pelo menos um caso de mormo,
confirmado pelo Serviço Veterinário Oficial, em uma
unidade epidemiológica;

D) Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sis-
tema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária:
rede constituída pelos laboratórios oficiais do MAPA e
os laboratórios credenciados;

E) Mormo: doença contagiosa e geralmente fatal, cau-
sada pela bactéria Burkholderia mallei, de curso crô-
nico, que acomete principalmente os equídeos, sempre
acompanhada por sintomas clínicos, e para qual não
há tratamento eficaz para a eliminação do agente nos
animais portadores;

34. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo a IN 52, de
26 de Novembro de 2018, assinale a alternativa
CORRETA:

A) A qualidade das informações constantes no formulário
de que trata o § 1º são de responsabilidade do médico
veterinário responsável pela coleta da amostra.

B) Amostras cujos formulários de requisição apresenta-
rem campos em branco ou incompletos, com rasuras
ou ilegíveis serão retornadas ao profissional que as co-
letou;

C) Após a colheita, as amostras deverão ser conservadas
resfriadas, em temperatura ambiente;

D) O volume de uma amostra deve ser de no mínimo 10,0
mililitros;

E) As amostras deverão ser armazenadas resfriadas, em
temperatura de 2º a 8º Centigrados por prazo proporci-
onal ao tempo de envio ao laboratório;

35. (CONCURSO CRATO/2021) A Instrução Norma-
tiva Nº 10 de 03 de Março de 2017, estabelece o Re-
gulamento Técnico do Programa Nacional de Con-
trole e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose
Animal - PNCEBT, e dá outras providências. Sobre
esta normativa, marque a opção INCORRETA:
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A) Teste de rebanho: um ou mais testes de diagnós-
tico aplicados simultaneamente em todos os animais
presentes num rebanho, excluindo-se aqueles que, de
acordo com esta Instrução Normativa, não devem ser
submetidos a testes de diagnóstico para brucelose ou
tuberculose;

B) Reteste: teste realizado a partir de nova amostra co-
lhida, do(s) mesmo(s) animal(is), nas condições esta-
belecidas pelo PNCEBT;

C) Teste confirmatório: um ou mais testes utilizados para
obter diagnóstico conclusivo em animais que apresen-
taram previamente reação em teste de rotina;

D) Teste de rotina: é o primeiro teste de diagnóstico para
brucelose ou tuberculose, visando identificar animais
com suspeita de infecção ou obter diagnóstico conclu-
sivo;

E) Tuberculose: doença zoonótica causada pela bactéria
Mycobacterium pseudotuberculosis, que provoca le-
sões granulomatosas, afetando as espécies bovina e bu-
balina;

36. (CONCURSO CRATO/2021) Ainda sobre a Instru-
ção Normativa Nº 10 de 03 de Março de 2017, sobre
a vacinação contra Brucelose, assinale a alternativa
INCORRETA:

A) É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das es-
pécies bovina e bubalina, na faixa etária de três a oito
meses, utilizando-se dose única de vacina viva liofili-
zada, elaborada com amostra 19 de Brucella abortus
(B19);

B) A vacinação será efetuada sob responsabilidade téc-
nica de médico veterinário cadastrado pelo serviço ve-
terinário estadual;

C) Onde não houver médicos veterinários cadastrados ou
em regiões onde eles não atenderem plenamente a de-
manda do PNCEBT, o serviço veterinário oficial não
poderá assumir a responsabilidade técnica ou mesmo a
execução da vacinação, sendo assim necessário, alocar
profissionais de outras regiões para executar a vacina-
ção;

D) Fêmeas vacinadas com a vacina B19 deverão ser mar-
cadas com o algarismo final do ano de vacinação;

E) A marcação das fêmeas vacinadas entre três e oito me-
ses de idade é obrigatória, utilizando-se ferro candente
ou nitrogênio líquido, no lado esquerdo da cara.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Dentre os métodos de
diagnóstico da Tuberculose Bovina, assinale a op-
ção correta:

A) Fêmeas submetidas a teste de diagnóstico de tubercu-
lose no intervalo de quinze dias antes até quinze dias
depois do parto ou aborto, cujos resultados sejam nega-
tivos, ficam liberadas para comercialização ou trânsito
de qualquer finalidade;

B) O médico veterinário habilitado deverá notificar os re-
sultados positivos e inconclusivos em até 45 dias à uni-
dade local do serviço veterinário estadual do município
onde se encontra a propriedade atendida;

C) É obrigatória a utilização de material próprio para tu-
berculinização, também aceito o uso de seringas de In-
sulina humana, seguindo as determinações do DAS;

D) O Teste da Prega Caudal pode ser utilizado como teste
de rotina na pecuária de leite;

E) Os testes de rotina para o diagnóstico de tuberculose
são o teste cervical simples, o teste da prega caudal e o
teste cervical comparativo, sendo que o último também
é utilizado como teste confirmatório;

38. (CONCURSO CRATO/2021) O Decreto 5.741 de 30
de Março de 2006 organiza o Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, tem como ativi-
dades permanentes, exceto:

A) Vigilância e defesa sanitária vegetal;

B) Vigilância e defesa sanitária animal;

C) Inspeção e classificação de produtos de origem vegetal,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econô-
mico;

D) Inspeção e classificação de produtos de origem animal,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econô-
mico;

E) Fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas ati-
vidades agropecuárias, taxação de preços e impostos
de exportação;
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39. (CONCURSO CRATO/2021) No Art. 23 do SU-
ASA, as atividades da Instância Local serão exerci-
das pela unidade local de atenção à sanidade agro-
pecuária, a qual estará vinculada à Instância In-
termediária, na forma definida pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA,
como Instância Central e Superior, e poderá abran-
ger uma ou mais unidades geográficas básicas, mu-
nicípios, incluindo microrregião, território, associ-
ação de municípios, consórcio de municípios ou ou-
tras formas associativas de Municípios. A instância
LOCAL, tratará das seguintes atividades:

A) Cadastro das propriedades;

B) Vigilância agropecuária de portos, aeroportos e postos
de fronteira internacionais e aduanas especiais;

C) Aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos
de usos veterinário e agronômico;

D) Auditoria, a supervisão, a avaliação e a coordenação
das ações desenvolvidas nas Instâncias intermediárias;

E) Aprimoramento do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária;

40. (CONCURSO CRATO/2021) Entende-se por esta-
belecimento agroindustrial de pequeno porte de
produtos de origem animal aquele que, cumulati-
vamente: pertence, de forma individual ou coletiva,
a agricultores familiares ou equivalentes ou a pro-
dutores rurais; é destinado exclusivamente ao pro-
cessamento de produtos de origem animal; dispõe
de instalações para: Julgue os itens e assinale a al-
ternativa INCORRETA:

A) Abate ou industrialização de crustáceos e seus deriva-
dos;

B) Abate ou industrialização de animais produtores de
carnes;

C) Processamento de leite ou seus derivados;

D) Processamento de ovos ou seus derivados;

E) Processamento de produtos das abelhas ou seus deri-
vados;

41. (CONCURSO CRATO/2021) Lei Arouca, 11.794 de
08 de Outubro de 2008, estabelece procedimentos
para uso científico de animais e dá outras providên-
cias. Cria o Conselho Nacional de Controle de Ex-
perimentação Animal - CONCEA, que tem como
competências, EXCETO:

A) Formular e zelar pelo cumprimento das normas relati-
vas à utilização humanitária de animais com finalidade
de ensino e pesquisa científica;

B) Monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternati-
vas que substituam a utilização de animais em ensino
e pesquisa;

C) Estabelecer e rever, periodicamente, as normas para
uso e cuidados com animais para ensino e pesquisa,
em consonância com as convenções internacionais das
quais o Brasil seja signatário;

D) Estabelecer e rever, periodicamente, normas para cre-
denciamento de instituições que criem ou utilizem ani-
mais para eutanásia;

E) Credenciar instituições para criação ou utilização de
animais em ensino e pesquisa científica;

42. (CONCURSO CRATO/2021) Das condições de cri-
ação e uso de animais para ensino e pesquisa cien-
tífica, assinale a alternativa correta:

A) A criação ou a utilização de animais para pesquisa fi-
cam restritas, exclusivamente, às instituições credenci-
adas no CONCEA.

B) Experimentos que possam causar dor ou angústia de-
verão desenvolver-se sob sedação;

C) Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos proces-
sos relacionados à dor e à angústia, ficam autorizados
pelo gestor maior da instituição;

D) Pode-se reutilizar o mesmo animal depois de alcan-
çado o objetivo principal do projeto de pesquisa em
outras pesquisas do mesmo nível;

E) É permitido o uso de bloqueadores neuromusculares
ou de relaxantes musculares em substituição a subs-
tâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas;
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43. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Resolução
1.236 de 26 de Outubro de 2018, que define e carac-
teriza crueldade, abuso e maus-tratos contra ani-
mais vertebrados, dispõe sobre a conduta de médi-
cos veterinários e zootecnistas e dá outras providên-
cias, julgue os itens e marque o INCORRETO:

A) Maus-tratos: qualquer ato, direto ou indireto, comis-
sivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negli-
gência, imperícia ou imprudência provoque dor ou so-
frimento desnecessários aos animais;

B) Crueldade: qualquer ato intencional que provoque dor
ou sofrimento desnecessários nos animais, bem como
intencionalmente impetrar maus tratos continuamente
aos animais;

C) Corpo de delito - conjunto de vestígios materiais resul-
tantes da prática de maus-tratos, abuso e/ou crueldade
contra os animais;

D) Contenção física - uso de mecanismos mecânicos ou
químicos para restringir a movimentação visando a
proteção do animal ou de terceiros durante procedi-
mentos cirúrgicos;

E) Depopulação: procedimento para promover a elimi-
nação de determinado número de animais simultane-
amente, visando minimizar sofrimento, dor e/ou es-
tresse, utilizado em casos de emergência, controle sa-
nitário e/ou ambiental;

44. (CONCURSO CRATO/2021) Ainda sobre a Reso-
lução 1.236, o que define-se como maus tratos?
Marque a alternativa INCORRETA:

A) agredir fisicamente ou agir para causar dor, sofrimento
ou dano ao animal;

B) manter animal em local provido das condições míni-
mas de higiene e asseio;

C) abandonar animais;

D) impedir a movimentação ou o descanso de animais;

E) utilizar alimentação forçada, exceto quando para fins
de tratamento prescrito por médico veterinário;

45. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa
correta, sobre a Resolução 1.236:

A) A eutanásia, o abate e a depopulação para fins de con-
trole sanitário, especialmente de animais sinantrópi-
cos, são considerados maus-tratos, mesmo que segui-
das as normas e recomendações técnicas vigentes para
as referidas práticas.

B) O médico veterinário e o zootecnista não devem orien-
tar os tutores ou proprietários de animais sobre condu-
tas que implicam em maus-tratos, abusos e crueldade e
suas consequências, bem como sobre sua responsabili-
dade quanto ao bem-estar dos animais e suas necessi-
dades

C) A caracterização de crueldade, abuso e maus-tratos in-
depende da avaliação da duração e do grau de severi-
dade, quando houver intenção de provocar sofrimento
ou sempre que houver o comprometimento de um ou
mais indicadores.

D) O médico veterinário ou o zootecnista, observados os
respectivos campos de atuação, poderá identificar ou-
tros casos de crueldade, abuso e maus-tratos, além dos
previstos nos incisos deste artigo.

E) Não serão tolerados os sistemas produtivos ou de ex-
perimentação (ensino e pesquisa) que utilizam aloja-
mento que restringem severamente a movimentação e
expressão de comportamentos naturais, a exemplo gai-
olas, celas, baias e práticas de manejo;

46. (CONCURSO CRATO/2021) A Resolução 1.138 de
16 de Dezembro de 2016, aprova o código de ética
do Médico Veterinário. De acordo com o Art. 6º,
são deveres do Médico Veterinário, EXCETO:

A) Aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar
o melhor do progresso científico e dos conhecimentos
populares em benefício dos animais, do homem e do
meio-ambiente;

B) Exercer somente atividades que estejam no âmbito de
seu conhecimento profissional;

C) Informar a abrangência, limites e riscos de suas pres-
crições e ações profissionais;

D) Facilitar a participação dos profissionais da Medicina
Veterinária nas atividades dos órgãos de classe;

E) Realizar a eutanásia nos casos devidamente justifi-
cados, observando princípios básicos de saúde pú-
blica, legislação de proteção aos animais e normas do
CFMV;
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47. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo o Decreto Nº
9.013, de 29 de Março de 2017, que dispõem sobre o
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal (RIISPOA), a inspeção
e fiscalização, serão realizadas em:

A) Todas as propriedades rurais fornecedoras de matérias-
primas destinadas à manipulação ou ao processamento
de produtos de origem vegetal;

B) Nos estabelecimentos que recebam as diferentes espé-
cies animais exóticas, para abate ou industrialização;

C) Nos estabelecimentos que recebam crustáceos e seus
derivados para manipulação;

D) Nos portos, aeroportos, postos de fronteira e recintos
especiais de despacho aduaneiro de exportação;

E) Nos estabelecimentos que recebam o leite e seus deri-
vados para beneficiamento ou industrialização;

48. (CONCURSO CRATO/2021) A IN nº 5 de 01 de
Março de 2002, Aprova as Normas Técnicas para
o controle da raiva dos herbívoros domésticos e dá
outras providências. Sobre essa normativa, assinale
a alternativa INCORRETA:

A) Será considerada área de ocorrência de raiva aquela
onde a doença tenha sido confirmada durante os 2
(dois) anos precedentes;

B) Será considerada área de atuação imediata aquela na
qual seja reconhecido estado endêmico de raiva, bem
como a que requeira pronta intervenção;

C) Os refúgios de morcegos hematófagos, notadamente os
da espécie Desmodus rotundus, notificados ao Serviço
Veterinário Oficial, deverão ser cadastrados e revisa-
dos periodicamente, visando a manter o efetivo con-
trole das populações de morcegos neles existentes;

D) O método escolhido para controle de transmissores
será a aplicação de substâncias anticoagulantes nos
morcegos hematófagos;

E) Em refúgios, recomenda-se a utilização de outros mé-
todos de controle de morcegos hematófagos, desde que
os locais sejam de fácil acesso e apresentem condições
para os trabalhos, a critério do médico veterinário;

49. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a febre aftosa,
doença que acomete animais do casco fendido, é
correto afirmar que:

A) Causada por um Vírus, gênero Aphtovirus família Aph-
toviridae;

B) Existem sete diferentes sorotipos: A, O, C, Sat 1, Sat
2, Sat 3 e Asia 1;

C) Primeiros sintomas são febre persistente por 6 a 8 dias,
depois, aparecimento de pápulas na língua;

D) Existem 6 esquemas vacinais no Brasil, preconizados
pelo MAPA, dependendo da região;

E) Principal forma de transmissão é iatrogênica, por meio
de fômites naturais;

50. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Anemia In-
fecciosa Equina, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

A) Causada por um RNA vírus, do Gênero Lentivirus, fa-
mília Retroviridae;

B) A transmissão ocorre através de picada de mutucas (ta-
banídeos), e das moscas dos estábulos materiais conta-
minados com sangue infectado como agulhas, esporas,
freios, embocaduras, etc.;

C) Tratamento se dá através de uso de antibióticos ainda
na fase aguda, pra debelar os sintomas;

D) A doença também afeta asininos (jumentos) e muares
(burros e mulas);

E) Após resultado positivo do exame, o animal deverá
permanecer isolado, aguardando contato do Serviço
Veterinário Oficial;

51. (CONCURSO CRATO/2021) A Estomatite Vesicu-
lar (EV) é uma doença infecciosa que acomete ani-
mais domésticos, tanto ungulados quanto biungu-
lados, além de outras espécies de mamíferos silves-
tres. Sobre a Estomatite vesicular, julgue as alter-
nativas a seguir, e assinale a INCORRETA:

A) A enfermidade tem como sinais clínicos o apareci-
mento de lesões vesiculares na língua, gengiva, lábios,
tetos e coroa do casco;

B) Animais biungulados apresentam lesões no espaço in-
terdigital e coroa do casco, as quais cicatrizam-se com-
pletamente em duas a três semanas;
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C) É economicamente importante devido às graves con-
sequências sócio econômicas e de saúde pública;

D) Importância na saúde pública, já que trata-se de uma
zoonose;

E) O agente etiológico da Estomatite Vesicular é um vírus
que pertence a Família Aftoviridae, gênero Vesiculovi-
rus;

52. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a IN
Nº 45, de 15 de Junho de 2004, que Aprovar as Nor-
mas para a Prevenção e o Controle da Anemia In-
fecciosa Equina - A.I.E, em caso de FOCO, são to-
madas as seguintes medidas, EXCETO:

A) Interdição da propriedade após identificação do equí-
deo portador, lavrando termo de interdição, notificando
o proprietário da proibição de trânsito dos equídeos da
propriedade e da movimentação de objetos passíveis
de veiculação do vírus da A.I.E.;

B) Realizar investigação epidemiológica de todos os ani-
mais que reagiram ao teste de diagnóstico de A.I.E.,
incluindo histórico do trânsito;

C) Marcação permanente dos equídeos portadores da
A.I.E., por meio da aplicação de ferro candente na pa-
leta do lado esquerdo com um "A", contido em um cír-
culo de 8 (oito) centímetros de diâmetro, seguido da
sigla da UF;

D) Sacrifício ou isolamento dos equídeos portadores;

E) Realização de exame laboratorial, para o diagnóstico
da A.I.E., de todos os equídeos existentes na propri-
edade e em propriedades localizadas num raio de 3
quilômetros do foco;

53. (CONCURSO CRATO/2021) Encefalopatia Espon-
giforme Bovina - EEB, comumente conhecida como
"doença da vaca louca", é uma enfermidade de-
generativa fatal e transmissível do sistema nervoso
central de bovinos, com longo período de incuba-
ção, cerca de 5 anos. Sobre esta enfermidade, assi-
nale a alternativa INCORRETA:

A) A introdução da EEB num país ou região livre da do-
ença pode ocorrer pela importação de produtos de ori-
gem animal contaminados (principalmente farinhas de
carne e ossos) ou pela importação de bovinos infecta-
dos;

B) Caracterizada clinicamente por nervosismo, reação
exagerada a estímulos externos e dificuldade de loco-
moção.

C) A EEB é uma das doenças do grupo das Encefalopatias
Espongiformes Transmissíveis - EET

D) O agente causador da EEB é um vírus do Gênero
Prion, que modifica uma proteína encontrada no tecido
nervoso de animais infectados;

E) A principal via de transmissão é através da ingestão de
alimentos contendo farinhas de carne e ossos proveni-
entes de carcaças infectadas;

54. (CONCURSO CRATO/2021) A Artrite Encefalite
Caprina (CAE) é uma enfermidade de curso pro-
gressivo causada por um lentivírus e caracterizada
pelo período longo de latência. Sobre esta doença,
marque a alternativa correta:

A) Os principais sintomas da CAE são artrite, pneumonia,
mastite, emagrecimento progressivo e, nos animais jo-
vens, a encefalomielite;

B) A CAE não consta da lista de doenças que requerem
notificação obrigatória do MAPA;

C) A CAE encontra-se difundida apenas nos rebanhos de
caprinos leiteiros das regiões Norte e Nordeste do Bra-
sil;

D) A principal via de transmissão é a respiratória, com
inalação de aerossóis contaminados pelo vírus;

E) A principal forma de combate da doença é por maio
de vacinação do rebanho, com reforço de 21 dias da
primo vacinação;

55. (CONCURSO CRATO/2021) A influenza Aviária
(IA) é uma doença contagiosa causada por um In-
fluenzavírus. Sobre esta patologia, julgue os itens e
assinale o INCORRETO:

A) Nas aves, geralmente a doença é devastadora, provo-
cando lesões sérias nos sistemas respiratório, diges-
tivo, nervoso e reprodutivo;

B) Não há obrigatoriedade de notificação de casos ao Ser-
viço Veterinário Oficial (SVO);

C) O vírus pertence à família Orthomyxoviridae, e gênero
Influenzavirus Tipo A;
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D) Os sinais clínicos da influenza aviária podem variar
com a espécie afetada, idade, sexo, virulência do vírus,
ambiente, presença de infecções associadas e manejo
da criação;

E) Sinais respiratórios discretos, aerosaculites, diarréia,
mortalidade baixa, ovos com má formação, involução
ovariana e presença de hemorragia, queda de postura,
são os sintomas da Baixa Patogenicidade;

56. (CONCURSO CRATO/2021) Ainda sobre a Influ-
enza Aviária, marque a alternativa INCORRETA:

A) O vírus possui três formas distintas de ação: Baixa pa-
togenicidade, média patogenicidade e alta patogenici-
dade;

B) Sinais clínicos da Influenza Aviária de Média Patoge-
nicidade: Sinais respiratórios discretos, aerosaculites,
diarréia, mortalidade baixa, ovos com má formação,
peritonite por ruptura de ovário, inflamação renal com
presença de uratos, queda de postura;

C) Influenza Aviária de Alta Patogenicidade ? Depres-
são severa, inapetência, penas arrepiadas, edema facial
com crista e barbela inchada e cianótica, canelas com
lesões hemorrágicas, dificuldade respiratória com des-
carga nasal, severa queda de postura, prostração, diar-
réia, paralisia e morte, morte súbita sem presença dos
sinais clínicos mortalidade de até 100

D) A única forma de transmissão do vírus da IA é horizon-
tal de ave para ave, diretamente a partir de secreções do
sistema respiratório e digestivo;

E) As aves migratórias, principalmente as aquáticas são
reservatório natural, consideradas o principal reserva-
tório do vírus na natureza;

57. (CONCURSO CRATO/2021) O sistema APPCC
(Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle),
é uma ferramenta de gestão da qualidade com cará-
ter preventivo com uma abordagem sistemática que
visa identificar pontos críticos biológicos, químicos
e físicos durante as etapas de produção de alimen-
tos e aplicar medidas corretivas de controle a cada
ponto crítico identificado. Este sistema APPCC
apresenta 07 (sete) princípios, dentre os listados
abaixo, assinale o princípio INCORRETO:

A) Análise de Perigo;

B) Determinação dos Pontos Críticos de Controle (PCC);

C) Estabelecimento do limite crítico;

D) Estabelecimento do sistema de monitorização;

E) Estabelecimento de procedimentos de Documentação;

58. (CONCURSO CRATO/2021) Os Procedimentos
Padrões de Higiene Operacional, conhecidos como
PPHO são processos descritos, desenvolvidos, im-
plantados e monitorados, que tem o intuito de esta-
belecer padrões elevados de higiene para o estabele-
cimento industrial alimentício. Dentre os principais
aspectos trabalhados no PPHO, assinale o INCOR-
RETO:

A) Proteção contra contaminação e/ou adulteração do pro-
duto;

B) Identificação e estocagem adequada dos produtos
agrotóxicos;

C) Saúde dos operadores;

D) Potabilidade da água;

E) Prevenção da contaminação cruzada;

59. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Doença de
Newcastle, assinale a alternativa correta:

A) O agente viral pertence à Família Avulaviridae;

B) Apresenta baixo Índice de Patogenicidade Intracere-
bral (IPIC) em pintos de 1 dia;

C) Os sinais clínicos descritos para a DN são muito pare-
cidos ou idênticos à outras enfermidades infecciosas,
como: bronquite infecciosa, laringotraqueíte, coriza,
doença crônica respiratória, dentre outras, que causam
principalmente sintomas digestivos e respiratórios;

D) A principal forma de transmissão se dá pelo contato
das aves com roedores sinantrópicos;

E) Principal forma de diagnóstico é clínico, com observa-
ção e descrição dos sintomas na criação;

60. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Peste Suína
Clássica, assinale a alternativa INCORRETA:

A) É causada por um vírus da família flaviviridae, gênero
pestivirus;
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B) O vírus é encontrado em todas as secreções e excreções
do animal infectado e pode ser transmitido pelas vias
direta (contato entre animais, aerossóis e suas secre-
ções e excreções, sangue e sêmen) ou indireta (água,
alimentos, fômites, trânsito de pessoas, equipamentos,
materiais, veículos, vestuários, alimentos de origem
animal), entrando no organismo por via oral e nasal;

C) A PSC se manifesta de forma Aguda, Crônica e Con-
gênita;

D) O período de incubação é de 2 a 22 dias;

E) O diagnóstico laboratorial consiste na detecção de anti-
corpos pelo ensaio de neutralização viral; detecção do
RNA viral por RT-PCR em tempo real; e isolamento
viral em linhagem celular;
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