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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 

 

Com relação às contribuições do Médico Veterinário nas 
atividades de saúde publica, é incorreto afirmar que:  
 
A) o Médico Veterinário, participa dos programas de saúde 

coletiva, relacionados apenas com a saúde animal. 
B) o termo saúde pública veterinária está ligado à prevenção 

doença, proteção da vida, e promoção do bem-estar e 
eficiência do ser humano. 

C) o tipo de formação recebida pelo Médico veterinário está 
em harmonia com o conceito de saúde pública. 

D) a higiene e inspeção de matadouros, frigoríficos e 
indústrias de produtos de origem animal, solidificaram a 
participação desde profissional na vigilância sanitária. 

E) a Organização Mundial de Saúde, tem ressaltado a 
importância da participação do Médico Veterinário no 
planejamento e avaliação das medidas preventivas e de 
controle adotadas pelas equipes de saúde pública. 

 
 
 
A cadeia epidemiológica é constituída de cinco elos. 
Observando as alternativas abaixo, marque aquela que 
apresenta esses elos. 
  
A) Fonte de infecção; fonte de eliminação; animal; homem; 

população. 
B) animal. hospedeiro; homem; fonte de infecção; via de 

transmissão. 
C) fonte de infecção; via de eliminação; via de transmissão; 

porta de entrada; susceptível. 
D) fonte de eliminação; fonte de infecção; homem; 

transmissor; porta de entrada. 
E) homem; animal; via de transmissão; porta de entrada; 

disseminação. 
 
 
 
Sobre Prevenção, é correto afirmar:  
 
A) É o conjunto de procedimentos que visam a proteger e 

melhorar a saúde de uma população e, portanto, sua 
qualidade de vida, seja impedindo a entrada da doença em 
áreas geográficas ainda livres, seja protegendo a 
população de regiões onde a doença já ocorre. 

B) É o conjunto de procedimentos que visam a proteger e 
melhorar a saúde de uma pessoa apenas, direcionando um 
programa específico para a sua família. 

C) São tomadas de decisões isoladas  que resultam num bem 
direcionado para um a pessoa no que se refere a sua 
saúde. 

D) São medidas que consideram apenas a área geográfica 
visando controlar uma determinada doença. 

E) É um estudo coletivo visando  o controle de uma doença 
para uma determinada família onde apenas o modo de 
transmissão é considerado.   

 
 

 
 
 
Dentre as alternativas abaixo, identifique aquela que caracteriza 
um programa de saúde pública. 
 
A) Direcionar ações para serem aplicadas àquela população que 

apresentem níveis intelectuais mais elevados. 
B) Quantificar os habitantes de uma determinada região, 

objetivando executar ações antes já testadas e com 
resultados positivos. 

C) Geralmente esses programas não  estabelecem parcerias 
para a sua execução. 

D) Valorizar sempre as ações que objetivam acelerar o poder 
econômico da população. 

E) Orientar a população de uma determinada comunidade 
objetivando que a mesma adquira hábitos que venha a 
contribuir para a melhoria da saúde da população.  

 
 
 
Com relação à profilaxia geral é correto afirmar que: 
 
A) baseia-se num conjunto de medidas visando propagar uma 

determinada enfermidade em uma determinada área. 
B) o controle de uma doença é realizado visando uma 

enfermidade ainda não instalada. 
C) a prevenção é o manejo contra doenças infecto-contagiosas, 

parasitárias e carenciais. 
D) a erradicação visa  o término de uma doenças em um animal 

apenas. 
E) a profilaxia baseia-se em métodos curativos. 
 
 
 
No estabelecimento industrial são adotadas várias medidas 
preventivas com a finalidade de manter a elevada qualidade dos 
produtos. Acerca do assunto, assinale a alternativa correta. 
 
A) É proibida a lavagem dos equipamentos com água clorada. 
B) Deve-se executar um programa diário de higiene que atinja 

as dependências, os equipamentos, os utensílios, as 
instalações e os manipuladores. 

C) Deve- se utilizar gelo fabricado com água e detergente 
neutro na conservação dos produtos. 

D) O tratamento de efluentes é desaconselhável, uma vez que 
aumenta os custos de produção e não afeta a qualidade dos 
produtos. 

E) A lavagem diária das instalações é realizada com detergente 
ácido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Para garantir a produção de alimentos sadios e preservar a 
vida do consumidor, foi desenvolvido o  Sistema de Análise 
de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).  
 
Com relação a esse Sistema indique se são Verdadeiras (V) ou 
Falsas (F) as afirmativas abaixo. 
  
(    ) Toda a ação corretiva corresponde a procedimentos ou 

ações a serem tomadas quando se constata que um 
critério encontra-se fora dos limites estabelecidos. 

(    ) A análise de perigo consiste na identificação e avaliação 
de perigos potenciais, de natureza física, química e 
biológica que representam riscos à saúde do consumidor. 

(    ) Para o APPCC entende-se por critério o requisito no qual 
é baseada a tomada de decisão ou julgamento. 

(    ) O risco corresponde à etapa do processo onde o perigo 
está ocorrendo e necessita tomada de decisão imediata. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
  
A) V, V, V, F. 
B) F, V, V, F. 
C) V, F, V, V. 
D) F, F, V, V. 
E) V, V, F, F. 
 
 
Sobre o sigilo Profissional, segundo o Código de Ética 
Profissional do Médico Veterinário, é correto afirmar que: 
 
A) o Médico Veterinário poderá fazer referências a casos 

clínicos identificáveis, exibir pacientes ou suas fotografias 
em anúncios profissionais. 

B) será permitido ao Médico Veterinário prestar a empresas 
ou seguradoras qualquer informação técnica sobre 
paciente ou cliente sem expressa autorização do 
responsável legal. 

C) o uso do cadastro dos clientes poderá ser usado pelo 
Médico Veterinário sem autorização prévia dos mesmos; 

D) o Médico Veterinário poderá revelar fatos que 
prejudiquem pessoas ou entidades sempre que o 
conhecimento dos mesmos advenha do exercício de sua 
profissão, mesmo aqueles que não interessem ao bem 
comum. 

E) o Médico Veterinário não poderá facilitar o manuseio e 
conhecimento dos prontuários, relatórios e demais  
documentos sujeitos ao segredo profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marque a alternativa correta em relação a uma ação de um 
programa de saúde pública: 
 
A) Direcionar ações para serem aplicadas àquela população que 

apresentem níveis intelectuais mais elevados. 
B) Quantificar os habitantes de uma determinada região, 

objetivando executar ações antes já testadas e com 
resultados positivos. 

C) Geralmente esses programas não  estabelecem parcerias 
para a sua execução. 

D) Valorizar sempre as ações que objetivam acelerar o poder 
econômico da população. 

E) Orientar a população de uma determinada comunidade 
objetivando que a mesma adquira hábitos que venham a 
contribuir para a melhoria da saúde da população. 

 

 

Quanto às infrações sanitárias, segundo a Lei nº 6.437, de 20 de 
agosto de 1977 DOU de 24/08/1977, podemos classificar as 
infrações sanitárias em: 

 
A) penas leves ou mais ou menos leves. 
B) penas gravíssimas quando for verificada a existência de 

apenas uma circunstâncias agravantes. 
C) penas leves quando for verificada uma circunstância 

agravante; penas graves ou mais ou menos graves. 
D) penas graves, quando forem verificadas circunstâncias  

agravantes. 
E) penas graves e mais ou menos grave. 
 
 
 
Considerando o que dispõe a Instrução Normativa N. 
51(Brasil,2002), o leite deve ser estocado em  tanque de 
expansão a uma temperatura de: 

A) 150C 
B) 80C 
C) 40C 
D) 90C 
E) 160C 
 
 
 
Dentre as doenças transmitidas por alimentos destacam-se as de 
origem bacteriana. Assinale a afirmativa onde se enquadram as 
bactérias mais frequentemente envolvidas em surtos de doenças 
transmitidas por alimentos de origem animal: 
 
A) Salmonella sp, Streptococcus sp, Escherichia coli 
B) Brucella sp, Streptococcus sp, Pseudomonas sp 
C) Pseudomonas sp, Proteus sp, Serratia SP 
D) Salmonella sp, Staphylococcus sp, Escherichia coli 
E) Klebsiella sp, Escherichia coli, Streptococcus sp. 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Considerando o Sistema de Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC), desenvolvido para garantir a 
produção de alimentos seguros à saúde do consumidor, É 
correto afirmar que: 
 
A) toda a ação corretiva corresponde a procedimentos ou 

ações a serem tomadas quando se constata que um critério 
encontra-se mais ou menos fora dos limites estabelecidos. 

B) a análise de perigo consiste na identificação e avaliação 
de perigos potenciais, de natureza física, química e 
biológica que representam riscos à saúde do consumidor. 

C) para o APPCC entende-se por perigo o requisito no qual é 
baseada a tomada de decisão ou julgamento. 

D) o risco corresponde à etapa do processo onde o perigo está 
ocorrendo e necessita tomada de decisão imediata. 

E) a implantação do Sistema em uma indústria independe do 
treinamento de seus funcionários. 

 
 
 
As doenças transmissíveis por alimentos são enfermidades 
que ocorrem após a ingestão de um alimento contaminado por 
microrganismo. Com a relação a essas enfermidades, é 
correto afirmar que: 
 
A) os sintomas ocorrem inicialmente no estômago. 
B) o período de incubação, assim como o curso dessas 

doenças são longos. 
C) Falhas de manipulação e o tratamento térmico  

inadequados  são  os  principais fatores envolvidos nessas 
enfermidades. 

D) ocorrem geralmente sete dias após a ingestão do alimento 
contaminado. 

E) os sintomas mais comuns são meningite, cardiopatias e 
vômito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Com respeito à adoção de políticas e estratégias para a defesa 
sanitária animal, indique V no caso de afirmativa verdadeira  ou 
F no caso de falsa. 
 
(    ) O  intercâmbio  comercial dos produtos de origem animal 

deve ser proibido entre regiões com diferentes estados 
sanitários de febre aftosa, em razão do risco de 
disseminação da enfermidade entre essas regiões, por vetor 
mecânico. 

(    ) As restrições brasileiras à importação de ruminantes, seus 
produtos e alimentos para animais, de países onde ocorreu  
a  encefalopatia espongiforme  bovina, têm por finalidade 
prevenir a introdução da enfermidade no País. 

(    ) Devido  às  ocorrência  de  enfermidades virais em 
camarões marinhos em cultivo, nos países maiores 
produtores mundiais, o Ministério da Agricultura  proibiu 
desde 1999 a introdução de crustáceos no Brasil. 

(    ) Uma alternativa segura para  a  transferência  de  material  
genético  bovino, de países onde ocorre o vírus da febre 
aftosa exótico para o Brasil, é a importação de embriões 
submetidos a tratamento específico para a eliminação do 
agente patogênico. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 

 
A) V, F, F, V. 
B) F, V, V, V. 
C) F, F, V, V. 
D) V, F, V, F. 
E) V, V, F, F. 
 
 
 
Os objetivos gerais de um programa de inspeção e garantia de 
qualidade de alimentos devem incluir: 
 
1. proteção dos consumidores contra enfermidades e danos 

causados por alimentos; 
2. garantia de proteção de alimentos isentos de substâncias 

químicas; 
3. garantia de que os alimentos sejam adequados para o 

consumo humano; 
4. realização de programas de educação em matéria de saúde. 
 
Estão corretas apenas. 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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Com relação a  clínica cirúrgica, o tratamento das feridas 
infectadas requer os seguintes procedimentos: 
 
A) sutura primária do ferimento com cobertura de 

antibióticos. 
B) sutura primária do ferimento. 
C) sutura primária do ferimento e curativos. 
D) antibiótico de largo espectro uso oral. 
E) curativos com cobertura de antibióticos e controle médico 

veterinário. 
 
 
 

Indique qual das seguintes patologias abaixo requer 
intervenção cirúrgica imediata. 
 
A) sialocele. 
B) hérnea estrangulada. 
C) cálculo renal. 
D) nódulo da mama. 
E) hemagioma hepático  . 
 
 
 
Na clínica médica veterinária,  para um diagnóstico adequado 
de uma enfermidade, o médico veterinário deve ter a seguinte 
conduta: 
 
1. proceder uma anamnese. 
2. exames físicos. 
3. auxílio diagnóstico secundário. 
4. exame de ultrassonografia. 
 
Estão corretas 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A expressão Agricultura Sustentável, que faz parte do conceito 
de desenvolvimento sustentável, agrega dimensões econômica, 
ecológica, social e cultural, mas será sempre um conceito, um 
alvo, uma busca, um constante aprendizado institucional através 
do manejo adaptativo. De acordo com esta conceituação, um 
conjunto de aspectos fundamentais da Agricultura Sustentável 
envolve: 
 
A) agricultura orgânica; resgate de tecnologias tradicionais; 

educação ambiental. 
B) agricultura ecológica; adubação orgânica; controle 

biológico. 
C) monitoramento ambiental; indicadores de sustentabilidade; 

retroalimentação do manejo. 
D) agrossilvicultura; rotação de culturas; conservação do solo. 
E) agroecologia; agricultura biodinâmica; ecologia profunda. 
 
 
 
O decreto N. 9.247 de 05 de dezembro de 1994, que aprova o 
regulamento de Inspeção sanitária e Industrial de Produtos de 
Origem Animal, preconiza: 
 
1. apenas os matadouros destinados ao abate de grandes 

animais terão registro obrigatório. 
2. usinas de processamento de leite, fábricas de laticínios e 

postos de refrigeração, após aprovados terão registro 
obrigatório. 

3. entrepostos de pescado e fábrica de conserva de pescado 
após aprovados não necessitam de registro. 

4. os matadouros referentes a qualquer espécie animal 
obrigatoriamente terão que ser registrados, após aprovados. 

 
Estão corretas:  
 
A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 1 e 4. 
D) 3 e 4. 
E) 2 e 4. 
 

 

Em relação aos hábitos alimentares de caprinos e ovinos, 
assinale a alternativa correta. 

 
A) Ovinos preferem alimentação variada mais do que os 

caprinos. 
B) Ovinos se alimentam na posição bipedal. 
C) Caprinos são mais selecionadores do que os ovinos. 
D) Ovinos são mais selecionadores do que os caprinos. 
E) Caprinos preferem gramíneas em vez de plantas de  folhas 

largas. 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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No manejo de bovinos leiteiros, que alternativa abaixo está 
correta? 
 
A) Dos 80-90 kg de peso vivo até a puberdade as futuras 

matrizes não devem ganhar mais do que 0,9 a 1,0 kg/dia. 
B) As matrizes devem ganhar o máximo de peso possível dos 

80-90 kg para atingir logo a idade à reprodução. 
C) Independente da raça, o peso para primeira cobertura de 

uma novilha não deve ser inferior a 340 kg. 
D) O pico do consumo de alimentos de uma vaca leiteira 

ocorre na segunda semana de vida. 
E) A fase mais exigente em alimentação de uma vaca leiteira 

é logo após o pico de lactação. 
 
 
 

Qual das alternativas abaixo está incorreta, em relação ao 
manejo de suínos? 

 
A) Realizar a 1ª cobrição no 2° ou 3º cio, com idade mínima 

de 7 meses e 130 kg de peso. 
B) Qualquer sistema de produção de suíno deve considerar a 

proteção ambiental, não somente pela exigência legal, 
mas também por proporcionar maior qualidade de vida a 
população rural e urbana. 

C) As leitoas devem ter contato com o cachaço somente a 
partir dos cinco meses de idade. 

D) Os leitões devem ser castrados quando atingem pelo 
menos 30 dias de idade. 

E) Um programa básico de vacinação para um rebanho suíno 
inclui as vacinas contra parvovirose, colibacilose, rinite 
atrófica e pneumonia enzoótica. 

 
 
 
Em relação aos pequenos ruminantes, está correto afirmar: 
 
A) A maior população de ovinos do Brasil está localizada na 

Bahia. 
B) 70% dos caprinos do Brasil estão localizados na região 

Nordeste. 
C) O Estado de São Paulo possui o maior rebanho caprino do 

Brasil. 
D) O Rio Grande do Sul possui 60% dos ovinos do Brasil. 
E) A Bahia é o maior produtor de caprinos do Brasil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




