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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 13 (treze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
03 (três) questões, Noções de Informática 04 (quatro) questões, Princípios de Ética e da Filosofia 03 (três) 
questões, Geografia e História do Mato Grosso 03 (três) questões, Noções de Administração Pública 04 
(quatro) questões, Legislação Básica 03 (três) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões 
e 1 (um) tema de Redação. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 04h30m (quatro horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) 
minutos finais para marcar a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 04 (quatro) 
horas do início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do 
horário permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto  

Saímos de Manaus numa lancha pequena, e no 
meio da manhã navegamos no coração do 
arquipélago das Anavilhanas. A ânsia de encontrar 
Dinaura me deixou desnorteado. A ânsia e as 
lembranças da Boa Vida. A visão do rio Negro 
derrotou meu desejo de esquecer o Uaicurapá. E a 
paisagem da infância reacendeu minha memória, 
tanto tempo depois. Costelas de areia branca e 
estriões de praia em contraste com a água escura; 
lagos cercados por uma vegetação densa; poças 
enormes, formadas pela vazante, e ilhas que 
pareciam continente. Seria possível encontrar uma 
mulher naquela natureza tão grandiosa? No fim da 
manhã alcançamos o Paraná do Anum e avistamos 
a ilha do Eldorado. O prático amarrou os cabos da 
lancha no tronco de uma árvore; depois 
procuramos o varadouro indicado no mapa. A 
caminhada de mais de duas horas na floresta foi 
penosa, difícil. No fim do atalho, vimos o lago do 
Eldorado. A água preta, quase azulada. E a 
superfície lisa e quieta como um espelho deitado na 
noite. Não havia beleza igual. Poucas casas de 
madeira entre a margem e a floresta. Nenhuma voz. 
Nenhuma criança, que a gente sempre vê nos 
povoados mais isolados do Amazonas. O som dos 
pássaros só aumentava o silêncio. Numa casa com 
teto de palha pensei ter visto um rosto. Bati à porta, 
e nada. Entrei e vasculhei os dois cômodos 
separados por um tabique1 da minha altura. Um 
volume escuro tremia num canto. Fui até lá, me 
agachei e vi um ninho de baratas-cascudas. Senti 
um abafamento, o cheiro e o asco dos insetos me 
deram um suadouro. Lá fora, a imensidão do lago e 
da floresta. E silêncio. Aquele lugar tão bonito, o 
Eldorado, era habitado pela solidão. No fim do 
povoado encontramos uma casa de farinha. 
Escutamos uns latidos; o prático apontou uma casa 
na sombra da floresta. Era a única coberta de 
telhas, com uma varanda protegida por treliça de 
madeira e uma lata com bromélias ao lado da 
escadinha. Um ruído no lugar. Na porta vi o rosto 
de uma moça e fui sozinho ao encontro dela. 
Escondeu o corpo e eu perguntei se morava ali.  

(HATOUM, Milton. Órfãos do Eldorado. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2008, p.101-102)  

1 divisória, tapume 

 
1) O texto é uma narrativa apresentada ao leitor 

por meio de uma perspectiva:  
a)  crítica, marcada pelo distanciamento de um 

narrador observador. 
b)  futurista, revelando uma sequência de fatos que 

ainda irão ocorrer.  
c)  subjetiva, explicitada pela presença de um 

narrador personagem. 
d)  afetiva, pautada nas experiências de um 

personagem secundário.  

Considere o fragmento abaixo para responder 
às questões 2 e 3 seguintes.  

 
“Costelas de areia branca e estriões de praia em 

contraste com a água escura; lagos cercados por 
uma vegetação densa; poças enormes, formadas 
pela vazante, e ilhas que pareciam continente.” 

 
2) A descrição do local ganha expressividade por 

meio da caracterização dos substantivos. No 
fragmento em questão, a função sintática que 
cumpre esse papel caracterizador é, 
predominantemente:  
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo. 
c)  complemento nominal. 
d)  adjunto adverbial. 
 

3) O emprego do verbo “pareciam” forma um tipo 
específico de predicado e contribui para a 
comparação que se pretende estabelecer. 
Trata-se de um tipo de predicado que:  
a)  apresenta um verbo que denota ação. 
b)  possui complementos para o verbo que o 

constitui. 
c)  estabelece uma relação entre o sujeito e o 

predicativo. 
d)  tem um verbo como seu núcleo sintático. 
 

4) A linguagem empregada no texto assume, por 
vezes, um caráter simbólico, figurado. Desse 
modo em “O som dos pássaros só aumentava o 
silêncio”, tem–se a combinação de ideias que, 
entre si, aparentemente, são:  
a)  metonímicas. 
b)  hiperbólicas. 
c) metafóricas. 
d)  paradoxais. 
 

5) Em “Fui até lá, me agachei e vi um ninho de 
baratas-cascudas.”, a sequência de ações é 
marcada por um ritmo decorrente, sobretudo, 
da combinação de orações:  
a)  subordinadas adjetivas. 
b)  coordenadas. 
c)  principais. 
d)  subordinadas adverbiais. 
 

6) O plural dos substantivos compostos, 
comumente, provoca dúvidas em relação ao 
seu correto emprego. Dentre as alternativas 
abaixo, assinale a palavra que, como “baratas-
cascudas”, tem seu plural formado pela flexão 
dos dois termos.  
a)  guarda-roupa. 
b)  quinta-feira. 
c)  alto-falante. 
d)  reco-reco. 
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7) Em “Aquele lugar tão bonito, o Eldorado, era 
habitado pela solidão”, o termo destacado está 
entre vírgulas pois se trata de:  
a)  uma retificação acerca de uma ideia já 

apresentada.  
b)  um vocativo que interpela o leitor do texto. 
c)  um adjunto adverbial deslocado da ordem direta. 
d)  um aposto em relação ao que já havia sido dito. 
 

8) Em alguns momentos, o narrador faz uso 
reiterado de um tipo de artigo, como se nota em 
“uma casa de farinha” ou “uns latidos”. No 
texto, de modo geral, esses artigos reforçam:  
a)  a incapacidade de nomear. 
b) a noção de quantidade. 
c)  a ideia de imprecisão. 
d)  um descuido de percepção. 
 

9) A voz ativa dos verbos caracteriza boa parte do 
texto, como na oração “Escondeu o corpo”. 
Caso essa oração fosse transcrita para a voz 
passiva sintética, teríamos mudança:  
a)  no núcleo do sujeito. 
b)  no tempo verbal. 
c)  no tipo de ação. 
d)  no modo verbal. 
 

10) O texto é organizado em um único parágrafo, 
uma espécie de bloco narrativo que possui uma 
coerência interna e representa, na estrutura:  
a)  um reflexo da realidade do leitor. 
b)  as sensações internas do narrador. 
c)  o ordenamento de um espaço inexistente. 
d)  as emoções da personagem Dinaura. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) A negação da frase “O motorista foi imprudente 

e não respeitou as leis de trânsito”, de acordo 
com a lógica de proposição, equivale a: 
a) o motorista não foi imprudente e respeitou as 

leis de trânsito 
b) o motorista foi imprudente ou não respeitou as 

leis de trânsito 
c) o motorista não foi imprudente ou não respeitou 

as leis de trânsito 
d) o motorista não foi imprudente ou respeitou as 

leis de trânsito 
 

12) Considere que um conjunto A possui 4 
elementos distintos e que um conjunto B possui 
6 elementos distintos. Se a intersecção entre o 
conjunto A e o conjunto B possui 3 elementos, 
então é correto afirmar que: 
a) a união entre os conjuntos A e B possui 10 

elementos distintos 
b) a diferença entre os conjuntos A e B, nessa 

ordem, possui somente 1 elemento 
c) A e B são conjuntos disjuntos 
d) a diferença entre os conjuntos B e A, nessa 

ordem, possui somente 7 elementos distintos 

13) Sabendo que o valor lógico do condicional 
entre duas proposições simples p e q, nessa 
ordem é falso, então é correto afirmar que: 
a) o valor lógico de p é verdade e o valor lógico de 

q é falso 
b) o valor lógico de p é verdade e o valor lógico de 

q é verdade 
c) o valor lógico de p é falso e o valor lógico de q é 

verdade 
d) o valor lógico de p é falso e o valor lógico de q é 

falso 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

14) Com base no Pacote Microsoft Office, e 
conforme a planilha Excel abaixo, assinale a 
alternativa que apresenta a fórmula correta que 
está embutida na célula C2: 
 

 A B C 

1 9 10 11 

2 12 13 14 

 
a) =MÍNIMO(A1:A2)*2-MÉDIA(A1:C1) 
b) =MÉDIA(A1:C1)*2-MÍNIMO(A1:A2) 
c) =MÁXIMO(A1:A2)*2-MÉDIA(A1:C1) 
d) =MÉDIA(A1:C1)*2-MÁXIMO(A1:A2) 
 

15) Quanto aos Navegadores da Internet 
(Browsers), analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Os principais browsers funcionam em 

praticamente todos os Sistemas Operacionais. 
(  ) O Edge é o navegador de internet mais recente 

desenvolvido pela Microsoft. 
(  ) Os navegadores são considerados 

tecnicamente como o hardware da Internet. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F   c)  F - V - V 
b) V - V - F   d)  F - F - V 
 

16) Quanto ao conceito básico de firewall, analise 
as afirmativas e assinale a alternativa que esteja 
tecnicamente correta. 
a) Hardware que por meio de técnicas avançadas de 

criptografia consegue eliminar vírus e malwares 
provenientes das redes internas e externas 

b) Programa de Antivírus programado para trabalhar 
em conjunto com roteadores, conectado na internet, 
para permitir a segurança da informação 

c) Elemento de uma rede de computadores que 
implementa a segurança da informação, no fluxo de 
dados, através de técnicas avançadas de criptografia 

d) Dispositivo de segurança da rede que monitora o 
tráfego de rede de entrada e saída e decide permitir 
ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um 
conjunto definido de regras de segurança 
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17) Quanto as últimas versões do Pacote Microsoft 
Office, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta. 
I. O MS-Word permite que os usuários salvem 

documentos no formato PDF. 
II. O principal software da Microsoft para Correio 

Eletrônico é o MS-PowerPoint. 
III. Tanto o MS-Word como o MS-PowerPoint são 

considerados aplicativos. 
a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente 

verdadeiras 
b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente 

verdadeiras 
c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente 

verdadeiras 
d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente 

verdadeiras 
 

PRINCÍPIOS DE ÉTICA E DA FILOSOFIA 

 
18) Considere a frase seguinte e assinale a 

alternativa que preencha corretamente a 
lacuna. 
A afirmação básica da ______ clássica 
aristotélica é que todas as coisas tendem para 
um bem qualquer e que o fim de uma coisa é o 
bem que lhe é próprio.  
a) ética 
b) ontologia 
c) moral 
d) teleologia 
 

19) Trazida até o século XIII por uma tradição na 
história da filosofia, a chamada sindérese é, 
segundo Tomás, parte responsável pela 
apreensão dos primeiros princípios da razão 
prática. 
Sobre a sindérese no pensamento de Tomás de 
Aquino, assinale a alternativa correta. 
a) A apreensão da lei natural pela razão prática 

independe da razão especulativa 
b) Pelo fato de a razão ser uma só, prática e 

especulativa, a apreensão dos primeiros 
princípios decorre de um processo intelectivo 
dedutivo, o que implica que os princípios da lei 
natural são princípios inatos, visto que de outra 
forma a razão incorreria em regresso ao infinito. 
Sendo assim, a razão, por algo como uma 
intuição intelectual ou iluminação, já teria em si 
os primeiros princípios da razão prática 

c) A sindérese, como hábito dos primeiros 
princípios da razão prática, ainda que razão una 
seja com a especulativa, e proceda de modo 
dedutivo, partindo de premissas que funcionem 
como princípios, não implica em aceitação da 
teses de que os homens possuem os princípios 
da lei natural como inatos: tal como qualquer 
outro conhecimento, estes também são 
“compreendidos” 

d) A sindérese não pode ser posta ao lado de 
vontade, intelecto agente e razão como partes 
do processo intelectual e epistemológico que 
fundamenta as ações morais 

20) “Kant afirma que para que uma ação tenha um 
conteúdo moral, é necessário que ela atenda a 
dois critérios que são precisamente os critérios 
do a priori prático. Em primeiro lugar, é 
necessário que ela siga uma regra puramente 
formal, essa regra funciona como uma espécie 
de molde que se impõe sobre os conteúdos 
materiais da ação, conferindo-lhes seu caráter 
moral. Em segundo lugar, é necessário que ela 
seja motivada unicamente pelo conhecimento e 
pelo respeito que todos os seres racionais 
deveriam ter por essa forma de universalidade 
da ação. Desse modo, poderia se dizer da ação 
que ela adquire caráter universal e necessário. 
Kant admite que a ação moralmente correta 
possua alguma materialidade, mas não é o 
desejo por essa materialidade que deve motivar 
a ação, mas sim a conformidade ou o acordo da 
mesma com a forma da universalidade.” (DIAS, 
O. A Crítica de M. Scheler ao Formalismo na 
Ética de I. Kant. Dissertação de Mestrado. Rio 
de Janeiro: UFRJ, 2017. p. 17. Destaque nosso.) 
Sobre o sentido da palavra “conformidade” no 
trecho citado, assinale a alternativa correta. 
a) Tem o mesmo sentido de “segundo a forma da 

universalidade”. Para Kant a ação moral é 
justamente aquela que tem a mesma forma da 
lei moral tendo, como não poderia ser diferente, 
sua motivação nos objetos da vontade subjetiva 
de modo que a forma da lei moral não seja 
contradita 

b) Na esfera das ações humanas, a única regra 
que pode ser considerada universalmente válida 
é uma regra que abstraia dos conteúdos 
variadamente desejados e prescreva a forma da 
universalidade como molde ao qual esses 
conteúdos devem necessariamente se 
subordinar 

c) Desde que a máxima da ação ocorra “com a 
mesma forma que a lei moral prescreve”, a ação 
pode ser considerada moral para Kant 

d) A conformidade decorre do apreço que um 
sujeito tem pela ação moral, decorre do 
interesse subjetivo de encontrar prazer e 
satisfação no cumprimento dos preceitos morais 

 
GEOGRAFIA E HISTÓRIA DO MATO GROSSO 

 
21) Mato Grosso é um dos estados do Centro-Oeste 

brasileiro. Faz limite com ______, ______, 
______, ______, ______, ______ e a Bolívia, país 
vizinho, e possui 141 municípios (adaptado de 
IBGE, 2022).  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Amazonas / Pará / Tocantins / Goiás / Mato 

Grosso do Sul / Rondônia 
b) Amazonas / Tocantins / Goiás / Mato Grosso do 

Sul / Maranhão / Roraima 
c) Pará / Tocantins / Goiás / Maranhão / Roraima / 

Rondônia 
d) Amazonas / Pará / Maranhão / Mato Grosso do 

Sul / Roraima / Rondônia 
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22) O último Censo Demográfico foi realizado no 
Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IGBE) em 2010. Em relação ao 
tamanho da população de Mato Grosso, 
segundo o Censo de 2010, assinale a alternativa 
correta. 
a) Era composta por menos de 500 mil habitantes 
b) Era composta por menos de 1 milhão de 

habitantes 
c) Era composta por mais de 3 milhões de 

habitantes 
d) Era composta por mais de 20 milhões de 

habitantes 
 

23) O Mato Grosso é o estado que possui mais 
Parques Nacionais (PARNA) na região Centro-
Oeste do país. Famoso internacionalmente por 
sua mística e mistérios, o ______ tem protegido 
seus ecossistemas de savanas e matas, 
inúmeros sítios arqueológicos e monumentos 
históricos (CATRACA LIVRE, 2020).  
Assinale a alternativa associada com a 
referência turística que preencha corretamente 
a lacuna. 
a) PARNA da Chapada dos Guimarães 
b) PARNA da Serra da Canastra 
c) PARNA da Chapada dos Veadeiros 
d) PARNA do Araguaia 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
24) _____ é o serviço autônomo, criado por lei, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requeiram, para seu 
melhor funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Empresa pública 
b) Autarquia 
c) Sociedade mista 
d) Fundação pública 
 

25) _______ significa que o agente público deve 
agir em conformidade com a lei, fazendo 
estritamente o que está determina.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Legalidade 
b) Impessoalidade 
c) Moralidade 
d) Impessoalidade 
 

26) Há várias modalidades de licitação na 
Administração Pública. Assinale a alternativa 
que apresente a modalidade de licitação 
obrigatória para aquisição de bens e serviços 
comuns, cujo critério de julgamento poderá ser 
o de menor preço ou o de maior desconto. 
a) Concorrência 
b) Concurso 
c) Leilão 
d) Pregão 

27) Sobre a inexigibilidade de licitação, analise as 
afirmativas abaixo.  
I. Não é exigido licitação quando houver 

inviabilidade de competição na aquisição de 
materiais, de equipamentos ou de gêneros ou 
contratação de serviços que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivos. 

II. Não é exigido licitação quando houver 
inviabilidade de competição na contratação de 
profissional do setor artístico, diretamente ou por 
meio de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas a afirmativa II está correta 
c) As afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I e II estão incorretas 
 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 

 
28) No que concerne às disposições da Constituição 

Federal de 1988 sobre Administração Pública, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) O prazo de validade do concurso público será de até 

dois anos, prorrogável uma vez, por igual período 
b) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 

convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira 

c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo 

d) Somente por lei complementar específica poderá ser 
autorizada a instituição de autarquia, empresa 
pública, sociedade de economia mista e fundação, 
cabendo à lei delegada, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação 

 
29) No que se refere às disposições da Constituição 

Federal de 1988 sobre o Poder Executivo, 
assinale a alternativa correta. 
a) Se, decorridos dez dias da data fixada para a 

posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo 
motivo de força maior, não tiver assumido o 
cargo, deverá ser chamado o segundo 
candidato mais votado 

b) O mandato do Presidente da República é de 4 
(quatro) anos e terá início em 5 de janeiro do ano 
seguinte ao de sua eleição 

c) O Presidente e o Vice-Presidente da República 
não poderão, sem autorização da Câmara dos 
Deputados, ausentar-se do País por período 
superior a dez dias, sob pena de perda do cargo 

d) Em caso de impedimento do Presidente e do 
Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos 
cargos, serão sucessivamente chamados ao 
exercício da Presidência o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, o da Câmara dos 
Deputados e o do Senado Federal 
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30) Acerca das disposições sobre o Poder 
Legislativo Estadual, conforme as disposições 
da Constituição do Estado de Mato Grosso, 
analise as afirmativas abaixo. 
I. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia 

Legislativa, composta de representantes do povo 
mato-grossense, eleitos pelo sistema proporcional, 
entre cidadãos brasileiros, maiores de vinte e um 
anos, no exercício dos direitos políticos, por voto 
direto e secreto, na forma da Legislação Federal. 

II. Salvo disposição constitucional em contrário, as 
deliberações da Assembleia Legislativa e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria de votos, 
presente a maioria absoluta de seus membros. 

III. Ao Poder Legislativo fica assegurada autonomia 
funcional, administrativa e financeira. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III 
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) O Decreto 1.260, de 10 de novembro de 2017, que 

regulamenta a Lei Estadual nº 10.486, de 29 de 
dezembro de 2016, dispõe sobre a defesa sanitária 
animal no Estado de Mato Grosso e dá outras 
providências. Sobre as medidas de 
Imunoprofilaxia, Quimioprofilaxia, Biosseguridade, 
Biossegurança, Exames ou Provas Diagnósticas, 
contidas nesse decreto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Na fase de comunicação da Imunoprofilaxia 

compete, exclusivamente, aos cargos da 
carreira de servidores do Instituto de Defesa 
Agropecuária do Estado de Mato Grosso - 
INDEA/MT o registro das vacinações 

b)  É obrigatório ao consumidor que realizar 
aquisição de produtos de uso veterinário de 
quimioprofilaxia observar o registro, data de 
validade, o adequado armazenamento do 
produto e o período de carência 

c)  Não constitui como medida de biosseguridade 
ou biossegurança o controle de vetor ou 
hospedeiro transmissor de doença de interesse 
da defesa sanitária animal 

d)  O caráter oficial de exame e prova diagnóstica 
advém de laboratório pertencente ou 
reconhecido pelo serviço veterinário privado 
contratado pelo produtor 

32) O Decreto Federal nº 5.741, de 30 de março de 
2006, regulamenta os artigos 27-A, 28-A e 29-A 
da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e 
organiza o Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária. Sobre a Erradicação e 
os Controles de Pragas e Doenças contidas 
nesse decreto, analise as seguintes afirmativas: 
I. As estratégias e as políticas de promoção da sanidade 

e da vigilância agropecuária serão ecossistêmicas e 
centralizadas, por tipo de problema sanitário, visando 
ao alcance de áreas livres de pragas e doenças, 
conforme previsto em acordos e tratados 
internacionais subscritos pelo País. 

II. As campanhas nacionais ou regionais de prevenção, 
controle e erradicação serão compatíveis com o 
objetivo de reconhecimento da condição de área, 
compartimento, zona ou local livre ou área de baixa 
prevalência de praga ou doença. 

III. Os programas de capacitação e treinamento dos Grupos 
Nacionais, Estaduais ou Regionais de Emergência 
Sanitária e Fitossanitária serão coordenados pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
como Instância Central e Superior, observando planos 
de contingência, de controle e de emergência. 

Estão corretas as afirmativas. 
a) I e II apenas  c)  II e III apenas 
b)  I e III apenas  d)  I, II e III 
 

33) A Lei Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 
1989, dispõe sobre a inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem animal, e dá 
outras providências. O Art. 2º dessa Lei se 
refere às infrações da legislação referente aos 
produtos de origem animal que acarretará, 
isolada ou cumulativamente, nas sanções 
contidas nos seguintes incisos desse artigo: 
I. ________, quando o infrator for primário e não 

tiver agido com dolo ou má-fé. 
II. ________, de até 25.000 Bônus do Tesouro Nacional - 

BTN, nos casos não compreendidos no inciso anterior. 
III. ________ das matérias-primas, produtos, 

subprodutos, e derivados de origem animal, 
quando não apresentarem condições higiênico-
sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, 
ou forem adulteradas. 

IV. ________ de atividade que cause risco ou 
ameaça de natureza higiênico-sanitária ou no 
caso de embaraço à ação fiscalizadora. 

V. ________, total ou parcial, do estabelecimento, 
quando a infração consistir na adulteração ou 
falsificação habitual do produto ou se verificar, 
mediante inspeção técnica realizada pela 
autoridade competente, a inexistência de 
condições higiênico-sanitárias adequadas.” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a)  multa / advertência / apreensão ou condenação 

/ suspensão / interdição 
b)  advertência / multa / apreensão ou condenação 

/ suspensão / interdição 
c)  multa / advertência / apreensão ou condenação 

/ interdição / suspensão 
d)  advertência / multa / apreensão ou condenação 

/ interdição / suspensão 
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34) A inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal é uma das atribuições do médico 
veterinário e está prevista no Decreto Federal nº 
9.013 de 29 de março de 2017, que regulamenta 
a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950 e a Lei 
nº 7.889, de 23 de novembro de 2989. No que diz 
respeito à inspeção industrial e sanitária de 
carnes e derivados, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) Quando no exame ante mortem forem 

constatados casos isolados de doenças não 
contagiosas que permitam o aproveitamento 
condicional ou impliquem a condenação total do 
animal, este deve ser abatido por último ou em 
instalações específicas para este fim. 

(  ) As carcaças de animais abatidos de emergência 
que não foram condenadas podem ser 
destinadas ao aproveitamento condicional ou, 
não havendo qualquer comprometimento 
sanitário, serão liberadas, conforme previsto 
neste Decreto ou em normas complementares. 

(  ) As carcaças que apresentem edema 
generalizado no exame post mortem devem ser 
condenadas. Nos casos discretos e localizados, 
as partes das carcaças e dos órgãos que 
apresentem infiltrações edematosas devem ser 
removidas e condenadas. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a)  V - V - V 
b)  F - V - V 
c)  V - F - V 
d)  F - F - F 
 

35) No que diz respeito aos deveres e obrigações 
das Transportadoras e Condutores de Animais, 
Subprodutos e Resíduos, dispostos na Lei 
Estadual nº 10.486, de 29 de dezembro de 2016 
sobre a defesa sanitária animal do Estado de 
Mato Grosso, assinale a alternativa incorreta. 
a)  Devem portar da origem ao destino a Guia de 

Trânsito Animal (GTA) ou outro documento de 
trânsito, os documentos sanitários, se houver e, 
sempre que solicitado, apresentá-los à 
fiscalização 

b)  Devem providenciar a limpeza e desinfecção do 
veículo utilizado no transporte de animais, 
subproduto e resíduo, entre os carregamentos e 
para a circulação sem carga 

c)  Devem transportar animais em veículo 
adequado e munido de acessório necessário 
para cada espécie para garantir o bem-estar 
animal 

d)  Devem suspender o transporte de animais em 
caso da identificação ou simples suspeita da 
ocorrência de doenças transmissíveis e notificar 
o fato no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas ao Serviço Veterinário Oficial 

36) Acerca das doenças transmitidas por 
alimentos, analise o texto abaixo que foi 
extraído e adaptado do Manual de Treinamento 
de Vigilância Epidemiológica das Doenças de 
Transmissão Hídrica e Alimentar – Ministério da 
Saúde, 2021: 
“O botulismo é uma doença não contagiosa, 
resultante da ação de uma potente neurotoxina 
produzida pelo ______, cuja forma ______ é 
amplamente distribuída na natureza, no solo e em 
sedimentos de lagos e mares. São encontrados em 
produtos agrícolas como legumes, vegetais, mel, 
vísceras de crustáceos e no intestino de mamíferos 
e peixes. Essa neurotoxina é ______, sendo 
inativada pelo calor a uma temperatura de 80°C 
por, no mínimo, dez minutos.” 
Após analisar o excerto de texto anterior, 
assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a)  Clostridum botulinum / não esporulada / termoestável 
b)  Clostridum botulinum / esporulada / termoestável 
c)  Clostridum botulinum / não esporulada / termolábil 
d)  Clostridum botulinum / esporulada / termolábil 
 

37) O médico veterinário (oficial ou autônomo) tem 
como responsabilidade a colheita e o envio de 
material biológico para análise laboratorial de 
todos os animais mortos com sinais clínicos 
compatíveis com encefalites. Acerca da 
colheita de material e exames laboratoriais para 
diagnóstico da raiva de acordo com o Manual 
Técnico de Controle da Raiva em Herbívoros – 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, 2009. Assinale a alternativa 
correta.  
a)  O diagnóstico clínico é essencial para a 

definição de foco, pois somente será 
considerada a ocorrência de um foco de raiva 
quando houver um ou mais casos clínicos 
suspeitos da doença em determinada 
microrregião 

b)  A responsabilidade pela colheita e pelo envio do 
material suspeito de raiva deve sempre ser 
exclusiva do médico veterinário oficial, não 
sendo permitida a outros profissionais, incluindo 
médico veterinário autônomo) 

c)  Em casos de equídeos mortos com suspeita de 
raiva devem ser coletados encéfalo e medula e 
enviados ao laboratório para diagnóstico 

d)  As amostras de herbívoros suspeitos de raiva 
encaminhadas para exame laboratorial serão 
processadas por meio da técnica de ELISA e da 
prova biológica (inoculação em camundongos 
ou células) 
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38) A doença de Newcastle acomete aves silvestres e 
comerciais e é uma enfermidade viral, aguda, 
altamente contagiosa, que pode causar sinais 
respiratórios, frequentemente seguidos por 
manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça. 
Sobre a doença de Newcastle, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) A manifestação clínica e a mortalidade variam 

segundo a patogenicidade da amostra do vírus. 
(  ) A patogenicidade pode variar de muito alta 

(amostra lentogênica), para intermediária (amostra 
mesogênica) a muito baixa (amostra velogênica). 

(  ) O agente viral pertence à Família Paramyxoviridae, 
Gênero Avulavirus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a)  V - V - V 
b)  F - V - V 
c)  V - F - V 
d)  F - F - F 
 

39) A Epidemiologia estuda o processo saúde-
doença em populações, com o objetivo de 
prevenção e controle. Sobre alguns conceitos em 
epidemiologia, analise as afirmativas a seguir: 
I. O número absoluto de óbitos ocorridos em uma 

determinada população, durante um certo 
período, ponderado pelo tamanho da 
população, no meio do período, é o coeficiente 
geral de mortalidade dessa população, no 
período considerado. 

II. A quantidade de casos existentes de uma 
doença, em uma determinada população, em 
um certo momento, é a prevalência da doença. 

III. A incidência corresponde à quantidade de casos 
novos, ocorridos em uma determinada 
população durante um certo período. 

Estão corretas as afirmativas. 
a)  I e II apenas 
b)  I e III apenas 
c)  II e III apenas 
d)  I, II e III 
 

40) De acordo com o Guia Brasileiro de Boas 
Práticas para Eutanásia em Animais – Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, 2013 – os 
princípios básicos de bem estar animal são 
relevantes para realização de eutanásias. Sobre 
os princípios básicos de bem estar animal e 
eutanásia, assinale a alternativa incorreta.  
a)  Quanto mais rápido for o processo de inconsciência 

seguida de morte, maior será o sofrimento do animal 
submetido à eutanásia 

b)  A alteração do comportamento e a eliminação de 
secreções podem influenciar os outros animais 
presentes no local, sendo indicada, nesses casos, a 
eutanásia individual 

c)  O método escolhido deve ser seguro para o operador 
e para os presentes e, ainda, causar o mínimo dano 
ao meio ambiente 

d)  A eutanásia realizada no controle de zoonoses ou 
epidemias podem necessitar de adequações quanto 
ao método proposto, porém, independentemente do 
método, os princípios de bem estar e segurança 
devem ser mantidos 

41) A Resolução nº 1000, de 11 de maio de 2012 do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) dispõe sobre procedimentos e métodos 
de eutanásia em animais e considera que a 
eutanásia é um procedimento clínico e sua 
responsabilidade compete privativamente ao 
médico veterinário. Acerca dos métodos 
aceitáveis de eutanásia, contidos nessa 
resolução, assinale a alternativa correta. 
a)  Em suínos um método aceitável é a 

eletrocussão sem insensibilização ou anestesia 
prévia 

b)  Em equinos um método aceitável é a anestesia 
geral prévia seguida de bloqueador 
neuromuscular e cloreto de potássio 

c)  Em bovinos um método aceitável é a 
exsanguinação sem inconsciência prévia 

d)  Em ovinos um método aceitável é o uso isolado 
de bloqueadores neuromusculares, cloreto de 
potássio ou sulfato de magnésio 

 
42) A Brucelose, causada pela Brucella abortus, 

vem sendo registradas em todo território 
brasileiro, conforme verificado em estudos de 
caracterização epidemiológica padronizados 
realizados em diversos estados do país. 
Assinale a alternativa correta com relação à 
classificação do estado Mato Grosso quanto ao 
grau de risco para brucelose animal, de acordo 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), atualização de 
07/04/2022. 
a)  Classe A = prevalência de focos < 2 % 
b)  Classe B = prevalência de focos ≥ 2% < 5% 
c)  Classe C = prevalência de focos ≥ 5% < 10% 
d)  Classe D = prevalência de focos ≥ 10% 
 

43) É obrigatória a vacinação contra Brucelose de 
todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina 
na faixa etária de três a oito meses. Sobre a 
vacinação de brucelose disposta no Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e da Tuberculose Animal - PNCEBT, 
assinala a alternativa incorreta. 
a)  A utilização da vacina B19 poderá ser 

substituída pela vacina contra brucelose não 
indutora da formação de anticorpos 
aglutinantes, amostra RB51, na espécie bovina 

b)  A marcação das fêmeas vacinadas entre três e 
oito meses de idade é obrigatória, utilizando-se 
ferro candente ou nitrogênio líquido, no lado 
direito da cara 

c)  Onde não houver médicos veterinários 
cadastrados ou em regiões onde eles não 
atenderem plenamente a demanda do PNCEBT, 
o serviço veterinário oficial poderá assumir a 
responsabilidade técnica ou mesmo a execução 
da vacinação 

d)  É proibida a utilização da vacina B19 em fêmeas 
com idade superior a oito meses 
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44) A produção avícola de pequena escala, ou seja, 
até mil animais, destina suas aves, produtos e 
subprodutos a comércios locais 
intramunicipais e municípios adjacentes. No 
que se refere aos procedimentos básicos de 
criação e manejo de aves da Cartilha 
“Recomendações Básicas de Biosseguridade 
para Pequena Escala de Produção Avícola – 
2020”, que foi formulada para produtores de 
pequena escala pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Suínos e 
Aves, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) As pessoas precisam sempre utilizar roupas e 

calçados limpos para entrarem na área de 
criação das aves, assim como lavar e desinfetar 
as mãos antes e após tocar nas aves ou nos 
ovos. 

(  ) Evitar visitas a outras criações, mas se isso 
ocorrer, trocar as roupas, calçados e lavar as 
mãos antes de entrar na sua criação. 

(  ) Alojar, no máximo, sete aves por metro 
quadrado de piso do galinheiro. Fornecer 
poleiros, bebedouros e comedouros em 
quantidade adequada ao número de aves. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a)  V - V - V 
b)  F - V - V 
c)  V - F - V 
d)  F - F - F 
 

45) A Paraplexia Enzoótica dos Ovinos (scrapie) é 
considerada uma enfermidade neurodegenerativa, 
transmissível e fatal que acomete ovinos e 
caprinos, pertencente ao grupo das encefalopatias 
espongiformes transmissíveis EET. De acordo 
com a Instrução Normativa n° 15, de 2 de abril de 
2008, sobre a atuação em caso de suspeita clínica 
de scrapie, analise os itens a seguir: 
I. Em caso de suspeita clínica fundamentada 

deverá ocorrer a ______, que consiste na 
proibição do ingresso e egresso de ovinos e 
caprinos, bem como produtos, subprodutos e 
materiais que venham a constituir via de 
transmissão ou propagação da scrapie. 

II. No caso de animal suspeito ______, deve-se 
proceder à colheita de terceira pálpebra e de 
outro tecido linfoide julgado necessário. 

III. No caso de animal suspeito ______, ou quando 
o proprietário optar pelo sacrifício sanitário do 
animal enfermo, deve-se proceder à colheita de 
tecido nervoso, incluindo o tronco encefálico, de 
tecido linfóide, incluindo a terceira pálpebra, e de 
outros tecidos julgados necessários durante a 
necropsia. 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a)  a interdição do estabelecimento / vivo / morto 
b)  a suspenção de atividades / vivo / morto 
c)  a interdição do estabelecimento / morto / vivo 
d)  a suspenção de atividades / morto / vivo 

46) O Mato Grosso é uma das 14 Unidades 
Federativas do Brasil classificada como livre da 
Peste Suína Clássica (PSC) e com 
reconhecimento da Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE). Seguindo o Fluxo de 
diagnóstico laboratorial para amostras da 
vigilância passiva de casos prováveis para PSC, 
do Plano Integrado de Vigilância de Doenças 
dos Suínos, 2021 – Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), assinale a 
alternativa incorreta quanto aos critérios 
laboratoriais de confirmação ou descarte de 
suspeita de PSC em suínos com sinais clínicos. 
a)  Resultado negativo no ELISA de amostras de soro 

sanguíneo descarta caso de PSC, não necessitando 
a realização de virusneutralização (VN) 

b)  Resultado detectado no isolamento viral de amostras 
de órgãos e sangue total confirma caso de PSC 

c)  Resultado positivo no ELISA de amostras de soro 
sanguíneo confirma caso de PSC, não necessitando 
a realização de virusneutralização (VN) 

d)  Resultado não detectado no isolamento viral de 
amostras de órgãos e sangue total descarta caso de 
PSC 

 
47) Doença infecciosa de equídeos que é causada 

por um lentivírus da família Retroviridae, de 
genoma RNA, que pode apresentar-se 
clinicamente sob as formas: aguda, subaguda, 
crônica e latente. As principais lesões post 
mortem causadas por essa doença em 
equídeos são: aumento de linfonodos, baço e 
fígado; mucosas pálidas; emaciação em casos 
crônicos; edema de membros e da parede 
abdominal; lesões oculares; glomerulonefrite; 
hemorragia em mucosas ou petéquias em 
órgãos internos. 
Diante do exposto, assinale a alternativa correta 
quanto à doença infecciosa de equídeos. 
a)  Mormo 
b)  Influenza Equina 
c)  Anemia Infecciosa Equina 
b)  Garrotilho 
 

48) A Burkholderia mallei é uma bactéria gram-
negativa da família Burkholderiaceae e é 
causadora de uma doença infecciosa que 
acomete equídeos e pode apresentar três 
formas clínicas: nasal, pulmonar (agudas) e 
cutânea (crônica) que podem ocorrer 
simultaneamente. Pode haver latência da 
doença em casos crônicos. A fonte de infecção 
mais comum é a ingestão de alimentos ou água 
contaminados por descargas do trato 
respiratório ou lesões de pele ulcerada de 
animais infectados. A alta densidade e a 
proximidade dos animais favorecem a 
disseminação da infecção. Fatores de estresse 
relacionados com o hospedeiro influem na 
manifestação clínica da doença. 
Diante do exposto, assinale a alternativa correta 
quanto à doença infecciosa de equídeos. 
a)  Mormo 
b)  Influenza Equina 
c)  Anemia Infecciosa Equina 
b)  Garrotilho 
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49) A Doença de Aujezky é uma doença infeciosa 
causada pelo Varicellovirus, da família 
Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae, e 
acomete suínos (Sus scrofa) domésticos, 
silvestres e asselvajados, além de uma grande 
variedade de mamíferos: bovinos, ovinos, 
caprinos, equinos, cães, gatos, coelhos e 
mamíferos silvestres, todos considerados 
hospedeiros finais. Sobre a Doença de Aujezky, 
assinale a alternativa incorreta. 
a)  O vírus dessa doença pode ser encontrado em 

todas as secreções e excreções do animal 
infectado, podendo ser transmitido por via direta 
ou indireta 

b)  Suínos asselvajados normalmente são 
assintomáticos, podendo apresentar sinais 
respiratórios leves 

c)  Na Doença de Aujezky não ocorre transmissão 
transplacentária (vertical) ou via inseminação 
artificial (sêmen contaminado) 

b)  O vírus tem a capacidade de estabelecer 
infecções latentes no hospedeiro que podem ser 
reativadas por condições estressantes 

 
50) A tuberculose bovina causada pela bactéria 

Mycobacterium bovis configura-se como 
doença crônica debilitante, normalmente 
assintomática em sua fase inicial. Há 
predomínio de manifestações clínicas pouco 
específicas, não sendo comum a detecção dos 
casos clínicos da doença. Acerca da 
tuberculose bovina, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) Os testes de rotina para o diagnóstico da 

tuberculose são o teste da prega caudal (TPC), 
o teste cervical comparativo (TCC) e o teste 
cervical simples (TCS), sendo que este último 
pode ser utilizado como teste confirmatório em 
animais com resultados positivos ou 
inconclusivos nos demais testes. 

(  ) É uma zoonose e, portanto, tem significativo 
impacto para a saúde pública, principalmente no 
que se refere às infecções devido à ingesta de 
leite cru ou de produtos lácteos não submetidos 
a tratamento térmico oriundos de animais 
infectados. 

(  ) A transmissão da tuberculose bovina pode ser 
por via direta (via aérea e oral, através de 
aerossóis) ou indireta (leite, água, alimentos e 
fômites contaminados). 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a)  V - V - V 
b)  F - V - V 
c)  V - F - V 
d)  F - F - F 

51) A epidemiologia da raiva em herbívoros envolve 
fatores naturais, como o habitat favorável aos 
morcegos, a presença de vírus da raiva no ciclo 
silvestre e fatores sociais que estabelecem a 
forma com que o homem desempenha a 
atividade econômica na natureza. Sobre a Raiva 
de Herbívoros, leia o texto a seguir. 
“Os herbívoros são hospedeiros acidentais do vírus 
da raiva, pois, apesar de participar da cadeia 
epidemiológica da raiva ____________, somente 
contribuem como sentinelas à existência de vírus. 
Sua participação nesse processo restringe-se ao 
óbito do animal, não havendo envolvimento no 
processo de transmissão a outras espécies, salvo 
quando de forma acidental. Essa afirmação é 
devida ao fato de que a raiva nos herbívoros tem 
baixa ou nula probabilidade de transmissão a 
outros animais, apresentando principalmente a 
característica ____________, diferentemente da 
sintomatologia ____________, observada nos 
casos de raiva em carnívoros.” (Manual Técnico do 
Controle da Raiva dos Herbívoros, 2009 - Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento, com 
adaptações) 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a)  urbana / furiosa / paralítica 
b)  rural / furiosa / paralítica 
c)  urbana / paralítica / furiosa 
d)  rural / paralítica / furiosa 
 

52) Os morcegos hematófagos podem ser 
encontrados desde o norte do México até o 
norte da Argentina e em algumas ilhas do 
Caribe, em regiões com altitude média abaixo 
de 2.000m. No que concerne à importância dos 
morcegos hematófagos para a Raiva dos 
Herbívoros, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) A nocividade dos morcegos hematófagos para a 

criação de herbívoros, além da espoliação, 
apresenta-se na transmissão da raiva, quando 
infectados pelo vírus rábico. 

(  ) No mundo, apenas três espécies de morcegos 
possuem hábito alimentar hematófago: 
Desmodus rotundus, Diphylla ecaudata e 
Tadarida brasiliensis, os quais são encontrados 
no Brasil. 

(  ) O morcego Desmodus rotundus é o principal 
transmissor da raiva aos herbívoros, pois é a 
espécie de morcego hematófago mais 
abundante e tem nos herbívoros a sua maior 
fonte de alimento. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a)  V - V - V 
b)  F - V - V 
c)  V - F - V 
d)  F - F - F 
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53) Dos padrões de identidade e qualidade de 
produtos de abelhas e derivados dispostos no 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) do 
Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, 
analise os itens a seguir: 
I. __________ 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. 

II. __________ é o produto oriundo de substâncias 
resinosas, gomosas e balsâmicas, colhidas 
pelas abelhas de brotos, de flores e de 
exsudatos de plantas, nas quais as abelhas 
acrescentam secreções salivares, cera e pólen 
para a elaboração final do produto. 

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

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a)  Geleia real / Própolis / Cera de abelhas 
b)  Cera de abelhas / Geleia real / Própolis 
c)  Própolis / Cera de abelhas / Geleia real 
d)  Cera de abelhas / Própolis / Geleia real 
 

54) Da inspeção pos mortem de bovinos e búfalos 
disposta no Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal (RIISPOA) do Decreto nº 9.013, de 29 de 
março de 2017, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) As carcaças e os órgãos de animais com 

hemoglobinúria bacilar dos bovinos, varíola, 
septicemia hemorrágica e febre catarral maligna 
devem ser condenados. 

(  ) As carcaças com infecção intensa por 
Cysticercus bovis (cisticercose bovina) devem 
ser condenadas. 

(  ) Entende-se por infecção intensa  de cisticercose 
bovina quando são encontrados, pelo menos, 
oito cistos, viáveis ou calcificados, localizados 
quatro ou mais cistos em locais de eleição 
examinados na linha de inspeção e quatro ou 
mais cistos localizados no quarto dianteiro ou no 
quarto traseiro, após pesquisa no DIF, mediante 
incisões múltiplas e profundas. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b)  F - V - V 
c)  V - F - V 
d)  F - F - F 

55) Dos padrões de identidade e qualidade de 
pescado e seus derivados dispostos no 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) do 
Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa incorreta quanto aos produtos e 
derivados de pescado. 
a)  Durante o transporte, o pescado congelado deve 

ser mantido a uma temperatura não superior a -
18ºC (dezoito graus Celsius negativos) 

b)  Considera-se pescado seco ou desidratado 
aquele proveniente de pescado, tratado pelo sal, 
com ou sem aditivos 

c)  Considera-se pescado em conserva aquele 
elaborado com pescado, com adição de 
ingredientes, envasado em recipientes 
hermeticamente fechados e submetido à 
esterilização comercial 

d)  O patê ou pasta de pescado, seguido das 
especificações que couberem, é o produto 
industrializado obtido a partir do pescado 
transformado em pasta, com adição de 
ingredientes, submetido a processo tecnológico 
específico 

 
56) Da inspeção industrial e sanitária de leite e 

derivados disposta no Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal (RIISPOA) do Decreto nº 9.013, de 29 de 
março de 2017, analise os itens a seguir: 
I. O _______ é o tratamento térmico aplicado ao leite 

com objetivo de evitar perigos à saúde pública 
decorrentes de micro-organismos patogênicos 
eventualmente presentes, e que promove 
mínimas modificações químicas, físicas, 
sensoriais e nutricionais. 

II. O _______ é o tratamento térmico aplicado ao leite 
a uma temperatura entre 130ºC (cento e trinta 
graus Celsius) e 150ºC (cento e cinquenta graus 
Celsius), pelo período de dois a quatro segundos, 
mediante processo de fluxo contínuo, 
imediatamente resfriado a temperatura inferior a 
32ºC (trinta e dois graus Celsius) e envasado sob 
condições assépticas em embalagens 
esterilizadas e hermeticamente fechadas. 

III. O _______ é o tratamento térmico aplicado ao leite 
a uma temperatura entre 110º C (cento e dez 
graus Celsius) e 130º C (cento e trinta graus 
Celsius) pelo prazo de vinte a quarenta minutos, 
em equipamentos próprios. 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) processo de esterilização / processo de ultra-alta 

temperatura / processo de pasteurização 
b)  processo de pasteurização / processo de ultra-alta 

temperatura / processo de esterilização 
c)  processo de ultra-alta temperatura / processo de 

esterilização / processo de pasteurização 
d)  processo de pasteurização / processo de 

esterilização / processo de ultra-alta temperatura 



 

 IBFC_03 11 

57) Em relação ao controle de trânsito de animal, 
Subproduto e resíduos da produção animal 
contido no Decreto 1.260, de 10 de novembro de 
2017, que regulamenta a Lei Estadual nº 10.486, 
de 29 de dezembro de 2016, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro (V) 
ou falso (F). 
(  ) Compete ao serviço veterinário oficial deter 

animal, produto, subproduto de origem animal e, 
quando houver, o respectivo veículo de transporte, 
que transitar no território estadual  sem documento 
de trânsito ou documentação sanitária obrigatória. 

(  ) Para determinar o prazo de validade da Guia de 
Trânsito Animal - GTA ou outro documento de 
trânsito deve ser analisado o meio de transporte, a 
distância entre os estabelecimentos rurais, a 
condição de tráfego e o início do deslocamento 
dos animais. 

(  ) Fica facultado ao produtor de origem o 
cancelamento da Guia de Trânsito Animal – GTA 
na ocorrência de desistência da movimentação, 
sendo cabível a devolução da respectiva taxa 
recolhida. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a)  F - V - V 
b)  F - F - V 
c)  V - F - F 
d)  V - V - F 

 

58) O Capítulo VII do Decreto 1.260, de 10 de 
novembro de 2017, que regulamenta a Lei 
Estadual nº 10.486, de 29 de dezembro de 2016, 
trata da Vigilância Veterinária em 
estabelecimentos comerciais de animais vivos. 
Sobre o conteúdo desse capítulo, analise o 
texto a seguir. 
“Após o estabelecimento comercial solicitar a 
Expedição de Comercialização de Animal Vivo, de 
acordo com a espécie animal de interesse da 
defesa sanitária e nos termos da norma vigente, a 
vistoria da instalação, do equipamento, do material 
e outros recursos necessários para a adequada 
condição de biosseguridade, biossegurança e bem 
estar animal deve ser realizada por médico 
veterinário oficial no prazo de _______________, a 
contar do protocolo do requerimento. Estando em 
conformidade a documentação e apresentado o 
laudo de vistoria com parecer favorável, o 
___________ deve expedir a Licença no prazo de 
_______________, a contar da recepção do 
processo no setor competente.” 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a)  30 (trinta) dias / MAPA / 30 (trinta) dias 
b)  15 (quinze) dias / INDEA/MT / 15 (quinze) dias 
c)  30 (trinta) dias / INDEA/MT / 30 (trinta) dias 
d)  15 (quinze) dias / MAPA / 15 (quinze) dias 

59) Com relação às Medidas de Defesa Sanitária 
Animal, do Decreto 1.260, de 10 de novembro de 
2017, que regulamenta a Lei Estadual nº 10.486, 
de 29 de dezembro de 2016, no que diz respeito 
à notificação, ao foco e ao saneamento, 
assinale a alternativa incorreta. 
a)  A notificação ou denúncia de suspeita de 

ocorrência de doença, anônima ou não, deve ser 
feita por qualquer meio de comunicação, 
inclusive comparecimento pessoal ao serviço 
veterinário oficial, salvo quando houver 
definição de outro procedimento em norma 
vigente 

b)  Recebida a notificação ou denúncia de suspeita 
de doença, o médico veterinário oficial deve 
promover a imediata abertura de procedimento 
de investigação para averiguar a suspeita e 
proceder o atendimento, no menor tempo, 
dentro do prazo de 12 (doze) horas 

c)  Fica obrigado o serviço veterinário oficial a 
registrar toda suspeita ou caso confirmado de 
doença de notificação imediata no SVO I, 
independentemente do veículo de informação, 
sob pena de responsabilização 

d)  Em caso de eliminação ou abate sanitário do 
animal fica vedado ao produtor/proprietário 
peticionar ao Instituto de Defesa Agropecuária 
do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT plano ou 
programa específico para fins de indenização 

 
60) Da Vigilância Veterinária nos Eventos 

Agropecuários, do Decreto 1.260, de 10 de 
novembro de 2017, que regulamenta a Lei 
Estadual nº 10.486, de 29 de dezembro de 2016, 
compete aos promotores requerer junto ao 
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de 
Mato Grosso - INDEA/MT a autorização para 
realização de evento agropecuário, conforme 
prazo e procedimento pré-estabelecido. Sobre a 
antecedência da solicitação de autorização que 
deve ser protocolada no INDEA/MT do 
município do evento, analise os itens a seguir: 
I. ______ para feira e exposição municipal e 

regional. 
II. ______ na hipótese de feira e exposição 

estadual e nacional. 
III. ______ em se tratando de feira e exposição 

internacional.  
IV. ______ no caso de leilões e demais eventos 

agropecuários. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a)  30 (trinta) dias / 60 (sessenta) dias / 90 (noventa) 

dias / 10 (dez) dias 
b)  10 (dez) dias / 30 (trinta) dias / 60 (sessenta) 

dias / 90 (noventa) dias 
c)  90 (noventa) dias / 60 (sessenta) dias / 30 (trinta) 

dias / 10 (dez) dias 
d)  10 (dez) dias / 60 (sessenta) dias / 90 (noventa) 

dias / 30 (trinta) dias 
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PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO 
 

Texto  

Pesquisa aponta que 79% dos brasileiros se informam pelo Whatsapp 

Apenas 50% dos entrevistados responderam televisão  

como principal fonte de informação (De 10/12/2019) 

 

Uma pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou o Whatsapp como principal fonte 
de informação dos entrevistados: 79% disseram receber notícias sempre pela rede social. O ambiente possui mais 
de 136 milhões de usuários no Brasil, sendo a plataforma mais popular juntamente com o Facebook. 

Depois do Whatsapp, outras fontes foram citadas, misturando redes sociais e veículos tradicionais na lista dos 
locais onde os brasileiros buscam se atualizar. Apareceram canais de televisão (50%), a plataforma de vídeos 
Youtube (49%), o Facebook (44%), sites de notícias (38%), a rede social Instagram (30%) e emissoras de rádio 
(22%). O jornal impresso também foi citado por 8% dos participantes da sondagem e o Twitter, por 7%. 

No caso da televisão, o percentual foi maior entre os mais velhos: 67% dos consultados com mais de 60 anos 
disseram se informar sempre por esse meio, contra 40% na faixa entre 16 a 29 anos. Já o Youtube apareceu como 
mais popular entre os mais jovens. Os que afirmaram ver vídeos sempre na plataforma chegaram a 55% na faixa 
de 16 a 29 anos, contra 31% entre os com 60 anos ou mais. 

No caso do Instagram, a diferença é ainda maior. Entre os jovens, 41% relataram buscar informações sempre na 
rede social. Já na faixa dos 60 anos ou mais, o índice caiu para apenas 9%. A pesquisa também avaliou os hábitos 
dos entrevistados nas redes sociais. 

O tipo de ação mais comum foi a curtida de publicações, ato realizado sempre por 41% dos participantes da 
sondagem. Em seguida, vieram compartilhamento de posts (20%), publicar conteúdos (19%) e comentar 
mensagens de outros (15%).[...] 

Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/jornalcomtecnologia/pesquisa-aponta-que-79-dos-brasileiros-se-informam-pelo-whatsapp-

1.385866. Acesso em: 06/05/2022 

 

 

Proposta de Redação:  

 

As redes sociais não são nem vilãs, nem mocinhas uma vez que o que estabelece a diferença é o uso que se faz 
delas. Nesse sentido, considerando as ideias apresentadas pelo texto motivador e sua visão de mundo, escreva, 
em registro formal da Língua, um texto dissertativo-argumentativo, que contenha entre 20 e 30 linhas a respeito do 
seguinte tema: “As redes sociais e os desafios de uma convivência crítica”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.correiodopovo.com.br/jornalcomtecnologia/pesquisa-aponta-que-79-dos-brasileiros-se-informam-pelo-whatsapp-1.385866
https://www.correiodopovo.com.br/jornalcomtecnologia/pesquisa-aponta-que-79-dos-brasileiros-se-informam-pelo-whatsapp-1.385866
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Transcreva a redação de mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas. 
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