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Texto 1:

questões 01 a 10

Plástica digital

Clique, clique, e lá se vão as olheiras. Clique,
clique, e desaparecem aquelas dobrinhas de pele que
toda mulher detesta. Clique, clique, a cintura se afina,
o pescoço se adelgaça, os seios se arredondam. O
Photoshop, programa de computador que retoca
fotografias, é um verdadeiro milagre (...). As imagens
de perfeição quase sobrenatural são tão poderosas
que, em nome da prevenção de doenças como
anorexia e outros distúrbios ligados à obsessão com o
físico, o conselho de moda da Inglaterra está
“sugerindo” aos responsáveis pelas principais revistas
femininas do país que discutam até onde é aceitável o
tratamento digital da imagem. A hipótese de que o
programa miraculoso, desenvolvido há vinte anos,
seja usado com moderação parece remota.
Fotógrafos, editores de arte e tratadores de imagem
garantem: todas as fotos de gente famosa, inclusive
aquelas em ocasiões mais informais, têm retoque.
“Nem uma lata de refrigerante, hoje, é fotografada
sem depois passar pelo Photoshop”, avisa o editor de
arte paulistano Michel Spitale, que já trabalhou em
várias revistas masculinas.
“Já vi caso de atriz que saiu uma deusa grega
no anúncio e ao vivo era uma uva-passa”, entrega
Adriana Cury, presidente da agência de publicidade
McCann Erickson. “O Photoshop é um recurso
seguro que a gente usa sempre que precisa que a
imagem fique mais bonita. Não usá-lo é como se
negar a tratar um doente tendo médico e remédio
disponíveis”, compara. Beldades seguras de si
mesmas assumem que usam a medicação.
(...) Criado por um universitário americano em
1987, o Photoshop é hoje utilizado não só por
profissionais da fotografia, como por uma legião de
amadores – cada vez mais numerosos, dada a
multiplicação das câmaras digitais – que não resistem
a ajeitar um olho vermelho, girar, cortar o tamanho
de uma foto ou eliminar um personagem,
principalmente um ex, indesejado. “Certa vez,
abrimos nosso estúdio para que as pessoas
trouxessem seus filhos para fazer foto de documento.
Dias depois uma mãe ligou e perguntou se não dava
para retocar a foto do filho porque ele não estava tão
lindo quanto era”, diverte-se o publicitário
Washington Olivetto. A idéia de aprimorar o original
não é nenhuma novidade – ou então o período do
Renascimento Italiano teria reunido a maior
quantidade de beldades naturais da história da
humanidade. Os problemas acontecem quando se
começa a sofrer por não corresponder a padrões de
beleza. Não custa lembrar que mulheres e homens
que brilham no cinema, na música ou na passarela
chegaram lá, inclusive, pelos dotes físicos
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excepcionais. E ainda têm uma mãozinha do
Photoshop.
Bel Moherdaui, in VEJA, 16 de abril de 2008
1 - Por que “A hipótese de que o programa
miraculoso, desenvolvido há vinte anos, seja usado
com moderação parece remota”?
A) Porque as pessoas precisam entender que não
devem se preocupar tanto com o físico.
B) Porque não é um milagre: trata-se de tecnologia.
C) Porque foi desenvolvido há vinte anos e, no que
diz respeito à tecnologia, isto é muito tempo.
D) Porque é difícil resistir aos retoques, que podem
melhorar a imagem das pessoas.
2- O uso do Photoshop pode ser, segundo o texto:
A) um agravante para as pessoas que desenvolveram
algum tipo de doença relacionada à preocupação
com o físico.
B) um efeito colateral de doenças como a anorexia.
C) um problema relacionado a distúrbios ligados à
obsessão com o físico.
D) uma espécie de maquiagem digital que faz com
que os artistas estejam sempre em evidência.
3- Aponte a palavra que, no texto, foi utilizada
com sentido conotativo.
A) Beldades
B) Anorexia
C) Medicação
D) Amadores
4 - No último parágrafo, o texto sugere que:
A) já no período do Renascimento Italiano as obras
não correspondiam com exatidão aos modelos
retratados.
B) no período do Renascimento Italiano as mulheres
retratadas eram belíssimas.
C) as obras do Renascimento Italiano compõem o
maior acervo de retratos de belas mulheres da
história.
D) os artistas do Renascimento Italiano se
preocupavam em reproduzir a imagem dos
modelos com naturalidade.
5 - Marque a alternativa em que a palavra QUE
em destaque não introduz oração subordinada
adjetiva.
A) “...por uma legião de amadores ... que não
resistem a ajeitar um olho vermelho...”
B) “Não custa lembrar que mulheres e homens que
brilham no cinema, na música ou na passarela
chegaram lá, inclusive, pelos dotes físicos
excepcionais.”
C) “O Photoshop, programa de computador que
retoca fotografias, é um verdadeiro milagre.”
D) “Não custa lembrar que mulheres e homens...
chegaram lá, inclusive, pelos dotes físicos
excepcionais.”
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6 - Em qual das frases abaixo a partícula SE é
índice de indeterminação do sujeito?
A) “...os seios se arredondam.”
B) “Dias depois uma mãe ligou e perguntou se não
dava para retocar a foto do filho...”
C) “...e lá se vão as olheiras.”
D) “Os problemas acontecem quando se começa a
sofrer por não corresponder a padrões de beleza.”
7 - Assinale a opção que completa correta e
respectivamente as frases abaixo.
O vestido _____ ela se apresentou na festa era
a única coisa _____ não havia sido remodelada.
A revista ________ capa ela figurava estaria
nas bancas em poucas semanas.
A)
B)
C)
D)

que - a qual - cuja
pelo que - a qual - de cuja
em que - que - cuja
com que - que - em cuja

Texto 2:

A mulher e a casa

Tua sedução é menos
de mulher do que de casa:
pois vem de como é por dentro
ou por detrás da fachada.
Mesmo quando ela possui
tua plácida elegância,
esse teu reboco claro
riso franco de varandas.
uma casa não é nunca
só para ser contemplada;
melhor: somente por dentro
é possível contemplá-la.
Seduz pelo que é dentro,
ou será, quando se abra:
pelo que pode ser dentro
de suas paredes fechadas;
pelo que dentro fizeram
com seus vazios, com o nada;
pelos espaços de dentro,
não pelo que dentro guarda;
pelos espaços de dentro
seus recintos, suas áreas,
organizando-se dentro
em corredores e salas,
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exercem sobre esse homem
efeito igual ao que causas:
a vontade de corrê-la
por dentro, de visitá-la.
João Cabral de Melo Neto
8 - Segundo o texto:
A) A mulher, para seduzir, precisa remodelar a
fachada.
B) O eu-lírico foi seduzido pela aparência física da
mulher.
C) É impossível desvendar o íntimo feminino.
D) A mulher costuma seduzir pela aparência física.
9 - Na 1ª estrofe, o jogo de palavras “por dentro” e
“fachada” constituem:
A) prosopopéia.
B) eufemismo.
C) antítese.
D) elipse.
10 - Na 7ª estrofe, o termo “ao homem” exerce
função de:
A) complemento nominal.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.
D) predicativo.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

questões 11 a 20

11 - Todos os componentes de um computador são
agrupados em dois componentes básicos. São eles:
A) a unidade central de processamento (CPU) e os
softwares.
B) a unidade central de processamento (CPU) e os
periféricos.
C) a unidades de memória e os periféricos.
D) o hardware e os periféricos.
12 - O processador central do computador
somente executa as instruções que estejam:
A) na memória secundária.
B) na memória principal.
C) na memória primitiva.
D) na memória auxiliar.
13- Sua principal característica é permitir que os
periféricos externos sejam encaixados em uma
única porta do computador. Que tipo de
barramento é esse?
A) ISA (Industry Standard Architecture).
B) USB (Universal Serial Bus).
C) VLB (VESA Local Bus).
D) EISA (Extended Industry Standard Architecture).

os quais sugerindo ao homem
estâncias aconchegadas,
paredes bem revestidas
ou recessos bons de cavas,
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14- Gigabytes é equivalente a:
A) 1024 KB ou aproximadamente um milhão de
caracteres.
B) 1024 bytes ou aproximadamente um mil de
caracteres.
C) 1024 MB ou aproximadamente um bilhão de
caracteres.
D) 1024 bits ou aproximadamente um trilhão de
caracteres.
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19- Quando criamos um novo documento em
branco, no Microsoft Office Word, aparece uma
tela básica conforme a figura abaixo. Qual o
significado
dos
ícones
destacados,
respectivamente?

15- Os locais na internet, com seus respectivos
nomes completos de domínio são chamados de
FQDN. Eles são organizados da seguinte forma:
A) subdomínio.domínio.país.local
B) local.domínio.subdomínio.país
C) local.subdomínio.domínio.país
D) local.subdomínio.país.domínio
16- Os navegadores são programas que permitem
a navegação entre as páginas na Internet. Em qual
opção temos somente navegadores?
A) Netscape. Windows Explorer. Access.
B) Internet Explorer. Opera. Mozilla Firefox.
C) MSN. Internet Explorer. Opera.
D) Mozilla Firefox. Netscape. Microsoft Word.
17- Assinale o arquivo que representa uma
planilha eletrônica:
A) nome do arquivo.doc
B) nome do arquivo.xls
C) nome do arquivo.xml
D) nome do arquivo.exe
18- Ao digitar um número numa célula de uma
planilha do Microsoft Excel, ele:
A) assume o formato geral e os números são
alinhados à direita.
B) assume o formato número e os números são
alinhados à direita.
C) assume o formato geral e os números são
alinhados à esquerda.
D) assume o formato número e os números são
alinhados à esquerda.

Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB

A) modo de exibição de layout de impressão. modo
de exibição de layout da web. modo normal.
modo de exibição de layout de impressão. modo
de estrutura de tópicos e layout de leitura.
B) modo normal. modo de exibição de layout da
web. modo de exibição de layout de impressão.
layout de leitura e modo de estrutura de tópicos.
C) modo normal. modo de exibição de layout da
web. modo de exibição de layout de impressão.
modo de estrutura de tópicos e layout de leitura.
D) modo normal. modo de exibição de layout de
impressão. modo de exibição de layout da web.
layout de leitura e modo de estrutura de tópicos.
20- Nessa barra é possível trabalhar com as
ferramentas que o Microsoft Office Word oferece
e, você poderá, através do Menu Utilitários, na
opção Personalizar, adicionar novas ferramentas.
Qual é essa barra?
A) barra de ferramentas formatação.
B) barra de status.
C) barra de menu.
D) barra de ferramentas padrão.
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questões 21 a 40

21 - A Pasteurização Rápida (HTST) e o
tratamento de Ultra Alta Temperatura (UHT) são
utilizados rotineiramente nas usinas de
beneficiamento de leite. Considerando esses
tratamentos, assinale a alternativa correta.
A) Após o tratamento de Ultra Alta Temperatura
(UHT), o leite deve apresentar resultado positivo
no teste da fosfatase alcalina.
B) O leite pasteurizado deve apresentar resultado
negativo no teste da fosfatase alcalina e resultado
positivo no teste da peroxidase.
C) Após o tratamento de Ultra Alta Temperatura
(UHT), o leite deve apresentar resultado positivo
no teste da peroxidase.
D) Os dois tratamentos (HTST e UHT) térmicos
inativam as formas esporuladas.
22- De acordo com a Instrução Normativa SDA
nº19 de 15 de fevereiro de 2002 do Programa
Nacional de Sanidade Suídea, uma granja de
reprodutores suídeos só será certificada se os
animais forem obrigatoriamente livres das
seguintes enfermidades:
A) peste suína clássica, doença de Aujeszky,
brucelose, tuberculose, pleuro pneumonia e rinite
atrófica.
B) peste suína clássica, doença de Aujeszky,
brucelose, tuberculose, sarna e pleuro pneumonia.
C) peste suína clássica, doença de Aujeszky,
brucelose, tuberculose, rinite atrófica e livre ou
controlada para leptospirose.
D) peste suína clássica, doença de Aujeszky,
brucelose, tuberculose, sarna e livre ou
controlada para leptospirose.
23- As normas para prevenção e controle da
Anemia Infecciosa Eqüina (AIE), estabelecidas
pela Instrução Normativa nº 45, de 15 de junho de
2004 determinam, que:
A) quando a medida indicada for o sacrifício do
animal portador, este será realizado pelo serviço
veterinário oficial, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar do resultado do exame de
diagnóstico, preferencialmente na propriedade
onde estiver o animal.
B) quando a medida indicada for o sacrifício do
animal portador, este será realizado pelo serviço
veterinário oficial, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar do resultado do exame de
diagnóstico, preferencialmente na propriedade
onde estiver o animal.
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C) quando a medida indicada for o sacrifício do
animal portador, este será realizado pelo serviço
veterinário oficial, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, a contar do resultado do exame de
diagnóstico, preferencialmente na propriedade
onde estiver o animal.
D) quando a medida indicada for o sacrifício do
animal portador, este será realizado pelo serviço
veterinário oficial, no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar do resultado do exame de
diagnóstico, preferencialmente na propriedade
onde estiver o animal.
24- O Regulamento Técnico do Programa
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose
e Tuberculose Animal, publicado através da
Instrução Normativa nº 6, de 8 de janeiro de 2004,
estabelece:
A) a vacinação obrigatória de fêmeas das espécies
bovinas e bubalinas, com idade superior a 8 (oito)
meses, contra Brucelose.
B) a vacinação de machos, de qualquer idade, e de
fêmeas com idade superior a 8 (oito) meses, das
espécies bovinas e bubalinas com a vacina B 19.
C) a vacinação obrigatória de fêmeas das espécies
bovinas e bubalinas, entre três e oito meses de
idade, contra Brucelose.
D) a vacinação de machos, de qualquer idade, e de
fêmeas com três a oito meses de idade, das
espécies bovinas e bubalinas com a vacina B 19.
25- O cálculo do percentual de animais
clinicamente afetados, comparado ao número total
de animais expostos ao mesmo risco, expressa a
taxa denominada:
A) mortalidade.
B) natalidade.
C) morbidade.
D) contratilidade.
26- De acordo com a Resolução RDC nº 12, de 02
de janeiro de 2001, para fins de aplicação do plano
de amostragem, entende-se:
A) c: é o número de unidades a serem colhidas
aleatoriamente de um mesmo lote a serem
analisadas individualmente.
B) M: é o limite que, em um plano de três classes,
separa o lote com qualidade intermediária
aceitável do lote aceitável.
C) n: é o número máximo aceitável de unidades de
amostras com contagens entre os limites m e M.
D) m: é o limite que, em um plano de três classes,
separa o lote aceitável do produto ou lote com
qualidade intermediária aceitável.
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27- A Listeria monocytogenes é considerado um
dos microrganismos de maior importância no
controle de qualidade dos Produtos de Origem
Animal. A respeito deste microrganismo, é correto
afirmar que:
A) é uma bactéria gram-negativa, com formato de
bastão.
B) é uma bactéria gram-positiva, com formato de
bastão.
C) a incidência de quadros graves e óbito em
indivíduos infectados é baixa.
D) a notificação de casos de listeriose humana
transmitida por alimentos no Brasil é alta.
28- Assinale a opção correta acerca do
desenvolvimento bacteriano em alimentos.
A) O teor de umidade de alimentos armazenados em
embalagens permeáveis independe da umidade
relativa do ar.
B) Quanto menor a atividade de água nos alimentos,
maior o desenvolvimento bacteriano.
C) A temperatura de 25º C é eficiente na eliminação
de bactérias em alimentos.
D) O pH dos alimentos pode afetar o
desenvolvimento bacteriano.
29- Na embalagem plástica de um leite fluido,
disponível
em
estabelecimento
comercial,
encontram-se as seguintes especificações: Leite
Pasteurizado
Padronizado
Homogeneizado.
Assinale a opção correta acerca do provável
significado dessa informação.
A) Leite com 0% de gordura, submetido à
temperatura de 100 ºC por 2 segundos e ao
tratamento de homogeneização da lactose.
B) Leite com 4,3% de gordura, submetido à
temperatura de pasteurização de 85 ºC por 20
minutos.
C) Leite com 5% de gordura, submetido à
temperatura de pasteurização de 60 ºC por 2
minutos e ao tratamento de homogeneização das
caseínas.
D) Leite com 3% de gordura, submetido ao
tratamento térmico de 72 ºC por 15 segundos. A
gordura foi submetida ao tratamento de
homogeneização.
30- Dentro do conceito de que a análise começa
com a colheita da amostra, o serviço de colheita
deve estar bem integrado com o laboratório,
devendo haver sincronismo entre a remessa e a
capacidade do laboratório em executar as análises.
Em relação à coleta de amostras para análise
físico-química, é correto afirmar que:
A) a quantidade mínima de amostra a ser
encaminhada deve ser de 500g (quinhentos
gramas).
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB
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B) as amostras para análises físico-químicas devem
ser enviadas juntamente com aquelas destinadas a
análises microbiológicas.
C) somente serão aceitas para análise, amostras
transportadas na embalagem original.
D) as amostras de produtos perecíveis poderão ser
transportadas sem refrigeração para o laboratório.
31- Para o diagnóstico indireto da Tuberculose,
serão
utilizados
testes
alérgicos
de
tuberculinização intradérmica em bovinos e
bubalinos. É correto afirmar que:
A) animais reagentes positivos deverão ser isolados
de todo o rebanho e sacrificados no prazo
máximo de 15 (quinze) dias após o diagnóstico.
B) o Teste da Prega Caudal (TPC) pode ser utilizado
como teste de rotina, exclusivamente em
estabelecimentos de criação especializados na
pecuária de leite.
C) animais reagentes positivos a teste de diagnóstico
para brucelose ou tuberculose serão marcados a
ferro candente no lado esquerdo da cara com um
“P”.
D) o Teste Cervical Simples (TCS) é o teste de
rotina recomendado.
32- O Plano Nacional de Prevenção da Influenza
Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de
Newcastle, aprovado e publicado em 2006,
determina:
A) a CGAL (Coordenação-Geral de Apoio
Laboratorial): realizará controle de vacinas, por
UF, no que se refere à quantidade produzida ou
importada por laboratório e da quantidade
utilizada.
B) a VIGIAGRO (Coordenação do Sistema de
Vigilância Agropecuária Internacional)
coordenará a fiscalização, em todas as Unidades
de Vigilância Agropecuária nos pontos de
ingresso no País, da importação de: aves vivas,
seus produtos e subprodutos comestíveis e nãocomestíveis; ovos, seus produtos e subprodutos
comestíveis e não-comestíveis; ovos férteis e
sêmen de aves, ou qualquer outro material de
multiplicação animal de aves; produtos
biológicos de aves.
C) o DFIP (Departamento de Fiscalização de
Insumos Pecuários): garantirá oferta de
diagnóstico laboratorial, demandado pelo DSA,
para atendimento às atividades de monitoramento
epidemiológico anual dos plantéis avícolas e dos
processos de vigilância ativa e passiva para
Influenza Aviária e Doença de Newcastle.
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D) o DAS (Departamento de Saúde Animal):
informará imediatamente ao DIPOA
(Departamento de Inspeção de Produtos de
Origem Animal), a identificação da ocorrência de
mortalidade acima de 10% (dez por cento) em
lotes de aves de corte, ocorrida num período
inferior a 72 (setenta e duas) horas, e descritas no
boletim sanitário, previsto pela Portaria SDA nº
210, de 10 de novembro de 1998, Anexo IV.
33- Em um processo de matança de suínos, o
auxiliar de inspeção, na inspeção post-mortem,
encontrou uma carcaça acometida por uma
infecção intensa por Cysticercus cellulosae.
Assumindo o procedimento correto, este auxiliar
desviou a carcaça para o departamento de
inspeção final para uma análise mais criteriosa do
Médico Veterinário, sendo a ele atribuída a
responsabilidade de julgamento e destino da
referida carcaça. O procedimento correto do
Médico Veterinário responsável deve ser:
A) o congelamento do tecido muscular e fabricação
de banha com o tecido adiposo.
B) a condenação total.
C) a salga do tecido muscular e fabricação de banha
com o tecido adiposo.
D) o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes
de carcaças para o fabrico de banha, rejeitando-se
as demais partes do animal.
34- De acordo com a Instrução Normativa nº 53,
de 23 de novembro de 2007, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são
consideradas “área livre de Febre Aftosa com
vacinação”, as seguintes Unidades da Federação:
A) Amazonas (Municípios de Boca do Acre e
Guajará), Bahia (exceto zona tampão), Distrito
Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará
(Região Centro-sul), Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Rondônia (exceto zona tampão),
São Paulo, Sergipe, Tocantins (exceto zona
tampão).
B) Acre, Alagoas, Amazonas (Municípios de Boca
do Acre e Guajará), Bahia (exceto zona tampão),
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará
(Região Centro-sul), Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Rondônia (exceto zona tampão),
São Paulo, Tocantins (exceto zona tampão).
C) Acre, Amazonas (Municípios de Boca do Acre e
Guajará), Bahia (exceto zona tampão), Distrito
Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará (Região
Centro-sul), Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Rondônia (exceto zona tampão), São
Paulo, Sergipe, Tocantins (exceto zona tampão).
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D) Acre, Amazonas (Municípios de Boca do Acre e
Guajará), Bahia (exceto zona tampão), Distrito
Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará (Região
Centro-sul), Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Rondônia (exceto zona tampão), Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins (exceto
zona tampão).
35- De acordo com a Instrução Normativa n° 51
de 2002 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, os equipamentos de refrigeração e
temperaturas permitidas para o resfriamento do
Leite Cru Refrigerado são:
A) tanque de refrigeração por imersão: refrigerar o
leite até temperatura igual ou inferior a 4ºC
(quatro graus Celsius) no tempo máximo de 3h
(três horas) após o término da ordenha.
B) tanque de refrigeração por expansão direta:
refrigerar o leite até temperatura igual ou inferior
a 4ºC (quatro graus Celsius) no tempo máximo de
3h (três horas) após o término da ordenha.
C) tanque de refrigeração por expansão direta:
refrigerar o leite até temperatura igual ou inferior
a 7ºC (sete graus Celsius) no tempo máximo de
3h (três horas) após o término da ordenha.
D) tanque de refrigeração por imersão: refrigerar o
leite até temperatura igual ou inferior a 10ºC (dez
graus Celsius) no tempo máximo de 3h (três
horas) após o término da ordenha.
36- O Programa Nacional de Controle da Raiva
dos Herbívoros tem como objetivo baixar a
prevalência da doença na população de herbívoros
domésticos. A estratégia de atuação do Programa
é baseada na adoção da vacinação, do controle de
transmissores e de outros procedimentos de defesa
sanitária animal que visam à proteção da saúde
pública. É correto afirmar que:
A) nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação será
adotada sistematicamente, em bovídeos e
eqüídeos com idade igual ou superior a 9 (nove)
meses, sob a supervisão do médico veterinário.
B) nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação será
adotada sistematicamente, em bovídeos e
eqüídeos com idade igual ou superior a 6 (seis)
meses, sob a supervisão do médico veterinário.
C) nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação será
adotada sistematicamente, em bovídeos e
eqüídeos com idade igual ou superior a 3 (três)
meses, sob a supervisão do médico veterinário.
D) nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação será
adotada sistematicamente, em bovídeos e
eqüídeos com idade igual ou superior a 12 (doze)
meses, sob a supervisão do médico veterinário.
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37- De acordo com a Norma Operacional do
Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva
de Bovinos e Bubalinos (SISBOV):
A) A identificação individual de bovinos ou
bubalinos será única em todo o território nacional
e utilizará código de até 15 (quinze) dígitos
numéricos.
B) A identificação individual de bovinos ou
bubalinos será única em todo o território nacional
e utilizará código de até 05 (cinco) dígitos
numéricos.
C) A identificação individual de bovinos ou
bubalinos será única em todo o território nacional
e utilizará código de até 10 (dez) dígitos
numéricos.
D) A identificação individual de bovinos ou
bubalinos será única em todo o território nacional
e utilizará código de até 20 (vinte) dígitos
numéricos.

ESTATUTÁRIO

40- A operação de sangria deve ser iniciada logo
após a insensibilização do animal, de modo a
provocar um rápido, profuso e mais completo
possível escoamento do sangue, antes de que o
animal recupere a sensibilidade; desta forma:
A) a operação de sangria é realizada pela seção dos
grandes vasos do pescoço, no máximo 3 minutos
após a insensibilização.
B) a operação de sangria é realizada pela seção dos
grandes vasos do pescoço, no máximo 1 minuto
após a insensibilização.
C) a operação de sangria é realizada pela seção dos
grandes vasos do pescoço, no máximo 30
segundos após a insensibilização.
D) a operação de sangria é realizada pela seção dos
grandes vasos do pescoço, no máximo 15
segundos após a insensibilização.

38- O Regulamento Técnico sobre as Condições
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para estabelecimentos que processam
resíduos de animais destinados à alimentação
animal determina que o tratamento térmico,
visando à esterilização do resíduo animal, deverá
obedecer as seguintes condições:
A) vapor saturado direto; temperatura não inferior a
133ºC (cento e trinta e três graus Celsius); tempo
mínimo de 20 minutos; pressão de 3 Bar, na
massa do produto em processamento.
B) vapor saturado direto; temperatura não inferior a
115ºC (cento e quinze graus Celsius); tempo
mínimo de 20 minutos; pressão de 3 Bar, na
massa do produto em processamento.
C) vapor saturado direto; temperatura não inferior a
133ºC (cento e trinta e três graus Celsius); tempo
mínimo de 30 minutos; pressão de 3 Bar, na
massa do produto em processamento.
D) vapor saturado direto; temperatura não inferior a
115ºC (cento e quinze graus Celsius); tempo
mínimo de 30 minutos; pressão de 3 Bar, na
massa do produto em processamento.

FIM

39-No preparo da carcaças de aves, a etapa de
gotejamento é destinada ao escorrimento da água
da carcaça decorrente da operação de préresfriamento. Ao final desta fase, a absorção da
água nas carcaças de aves submetidas ao préresfriamento por imersão, não deverá ultrapassar:
A) 10% de seus pesos.
B) 8% de seus pesos.
C) 12% de seus pesos.
D) 15% de seus pesos.
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