
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1 
 

Trabalho e ética 
 

       A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando 
modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a 
ética como algo imprescindível para estudar o ser humano 
e sua convivência com os outros, constituindo uma 
sociedade saudável e equilibrada. 

       Com escândalos estampando as manchetes dos 
jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto 
escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral 
tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum 
relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar 
um segurança para não registrar visitas à empresa fora de 
hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota 
para fins não publicáveis?   

       Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que 
norteiam as ações do ser humano, como costumes, 
conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a 
região devido às influências culturais e históricas. Moral e 
ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética 
busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas 
situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da 
meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as 
consequências, mas eticamente não se detém, pois seu 
“freio moral” está deturpado por novos valores que supõe 
sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos. 

       Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É 
importante lembrar que tudo começa na formação que os 
pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos 
evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais 
ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso 
pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de 
maneira diferente a traumas e carências.   

       Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que 
sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com 
qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita 
que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da 
ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, 
assédio moral e sexual também estão na lista. 

       As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é 
um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, 
derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei 
pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter 
força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não 
estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade 
de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos 
quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. 
Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções 
executadas pela sociedade profissional, suspensão 
temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão. 

       Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar 
o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina 
nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em 
situação de destaque junto da organização a que 
pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, 
portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do 
futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil 
que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar 
os danos causados por graves acidentes éticos e morais 
que possam ter ocorrido no passado. 
 

Ramon Barros. Texto disponível em: 
http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-e-

etica-1801689.html. Acesso em 17/01/2012. Adaptado. 

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas 
perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o 
tema, privilegiadamente:  

A) em sua relação com a política. 
B) na perspectiva das relações familiares. 
C) com foco no contexto empresarial. 
D) fazendo um paralelo com a Lei. 
E) comentando os Códigos das profissões. 

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes 
propósitos, EXCETO o de o autor: 

A) dissertar acerca da evolução histórica por que 
passou o étimo “ethos”. 

B) emitir sua opinião acerca de um tema 
recorrente na atualidade. 

C) marcar sua posição no que se refere a certas 
atitudes dos trabalhadores. 

D) comentar acerca de algo relevante para o 
mundo do trabalho. 

E) explicar ao leitor algumas diferenças entre 
“ética” e outros conceitos. 

03. No que se refere a características que se evidenciam 
no Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A 
palavra “ética” vem do grego “ethos”. 

2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por 
seguir as regras estabelecidas pela norma 
padrão da língua portuguesa. 

3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, 
mais adequado aos propósitos comunicativos do 
autor. 

4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as 
sequências narrativas, que conferem certa 
informalidade ao texto.    

 
Está(ão) correta(s): 

 

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

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. 
Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com 
o anterior, uma relação semântica de: 

A) causalidade. 
B) conformidade. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição. 

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em 
sanções executadas pela sociedade profissional, 
suspensão temporária ou definitiva do direito de 
exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse 
trecho tem valor semântico equivalente ao de: 

A) “Por isso”. 
B) “Com tudo”. 
C) “Porquanto”. 
D) “Assim”. 
E) “Além disso”. 



06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente 
não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado 
por novos valores que supõe sejam os corretos, 
apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a 
alternativa na qual o sentido do segmento destacado 
nesse trecho está mantido. 

A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, 
vêm deturpando seu “freio moral”, embora este 
seja individualista e obsceno. 

B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por 
valores que, embora sejam novos, pressupõe 
correção, individualismo e obscenidades. 

C) pois, devido a serem individualistas e obscenos,  
novos e corretos valores deturpam seu “freio 
moral”. 

D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por 
valores individualistas, obscenos, corretos e 
novos. 

E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda 
que individualistas e obscenos, deturpam seu 
“freio moral”. 

07. “os filósofos consideram a ética como algo 
imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O 
prefixo presente no termo destacado é uma pista para 
entendermos seu significado: ‘de que não se pode 
prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas 
palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a 
alternativa na qual o sentido dado para o termo está 
incorreto. 

A) ‘Insipiência’ = ignorância. 
B) ‘Insólito’ = sem sol. 
C) ‘Improcedente’ = sem fundamento. 
D) ‘Impávido’ = corajoso.  
E) ‘Intransigente’ = inflexível.   

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” 
vem do grego “ethos”, significando modo de ser, 
caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma 
razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho: 

A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro 
da meia é algo imoral, é roubo.” 

B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e 
sexual também estão na lista.” 

C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer 
influência, por exemplo, em julgamentos”. 

D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente 
imprevisíveis, e isso pode ser um risco à 
sociedade, já que cada um reage de maneira 
diferente a traumas e carências.” 

E) “Ética, portanto, é item de fábrica que 
acompanha o profissional do futuro”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com.  
Acesso em 18/01/12. 

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem 
Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora 
principalmente porque esta:  

A) não tem a bagagem cultural necessária para 
dar o sentido correto ao termo ‘Natal’. 

B) desconhece o referente do substantivo 
genérico ‘pessoas’. 

C) não tem o necessário domínio do código 
utilizado pela personagem Mafalda. 

D) não consegue perceber o duplo sentido da 
expressão ‘o melhor do Natal’. 

E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, 
diferente do sentido pretendido. 

 

 

 

O melhor do Natal é qO melhor do Natal é qO melhor do Natal é qO melhor do Natal é que as ue as ue as ue as 
pessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam mais    

Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também 
sentes isso?sentes isso?sentes isso?sentes isso?    

Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também 
te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se 
soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de 
mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!    

Por que será que as Por que será que as Por que será que as Por que será que as 
pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto 
no Natal?no Natal?no Natal?no Natal?    



10. Observe a correção da forma verbal utilizada no 
enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no 
Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal 
sublinhada está igualmente correta.  

A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!  
B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do 

Natal. 
C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de 

Natal! 
D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta 

seria uma festa linda!  
E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do 

Natal. 
 
 

Informática Básica  

11. Qual das opções abaixo não representa um objeto da 
Área de trabalho do Windows 7. 

A) Ícone 
B) Tablet 
C) Plano de fundo  
D) Gadgets 
E) Atalho 

12. Considere o Sistema operacional windows, com 
relação as ações realizados pelos 
programas,correlacione a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

1) Painel de 
Controle 

(   ) Criar e salvar arquivos texto. 

2) Microsoft 
Word 

(   ) Configuração do mouse, 
teclado, som. 

3) 
 
 
 
 
 

Outlook (   ) Programa usado para 
desenhar, colorir e editar 
imagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Microsoft 
    Excel 

(   ) Gerenciar mensagens de 
correio eletrônico. 

5) Paint (   ) Criar planilhas de folha de 
pagamento, orçamento, 
vendas e compras. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 2, 1, 5, 4, 3. 
B) 1, 2, 5, 3, 4. 
C) 2, 1, 5, 3, 4. 
D) 1, 2, 5, 4, 3. 
E) 1, 2, 3, 4, 5. 

13. Considere o aplicativo Microsoft Word do Office 
pertencente ao sistema operacional Windows. As 
ações Selecionar e Copiar enviam o texto selecionado 
para um local intermediário, chamado de: 

A) Barra de Rolagem. 
B) Barra de Tarefas. 
C) Área de Trabalho. 
D) Área de Transferência. 
E) Área de Notificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Office pertencente ao Sistema Operacional Linux na figura abaixo. 

 
 

Podemos Salvar Como o texto em diversos formatos, EXCETO: 

A) Documento de texto ODF (.odt) 
B) Microsoft Word 97/2000/XP(.doc) 
C) Rich Text Format (.rtf) 
D) Texto (.txt) 
E) Banco de Dados (.mdb) 

 



15. Considere o Processador de texto Writer do Open 
Office, pertencente ao Sistema Operacional Linux, na 
figura abaixo. 

 
 

A sequência ### indica que: 

A) a largura da célula é menor que o conteúdo 
resultante. 

B) houve erro na fórmula. 
C) o CALC não aceita esta sintaxe de função. 
D) trata-se de uma referência circular. 
E) o argumento da função =SOMA está errado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

História e Geografia de Igarassu 

16. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu 
possuem um estilo arquitetônico genuinamente 
brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a 
esse estilo. 

A) Rococó. 
B) Escola Franciscana do Nordeste. 
C) Barroco neoclássico. 
D) Escola Barroca do Nordeste. 
E) Escola Barroca do Brasil. 

17. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de 
Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as 
tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a 
Revolução Praieira, assinale a alternativa correta. 

A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos 
revoltosos era referente à dominação das famílias 
oligárquicas e ao controle do comércio, exercido 
pelos portugueses. 

B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque 
os combates geralmente aconteciam no litoral. 

C) A revolta defendia a permanência da monarquia e 
a preservação da ordem com as intervenções 
estatais. 

D) A Revolução era de caráter elitista e não contou 
com o apoio e a adesão das camadas mais 
populares. 

E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse 
as mídias locais, subsidiando sua manutenção e 
investindo em melhorias na área. 

18. O ______ recebeu _______ em sua segunda visita ao 
Nordeste do Brasil, no ano de 1859. Nesse prédio 
também funcionou a _______ de Pernambuco. As 
palavras que completam corretamente o trecho acima 
são, respectivamente: 

A) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

B) Museu Pinacoteca – D. Pedro II – Casa de 
Detenção. 

C) Museu Histórico – D. Pedro I – Casa de Câmara 
e Cadeia. 

D) Sobrado do Imperador – D. Pedro I – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

E) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Câmara 
Judiciária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Esta questão apresenta uma afirmação e uma razão 
para a afirmação. 

 

O Município de Igarassu possui solos dominantemente 
litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o 
Município são formados por rochas ígneas extrusivas  
originadas  durante o mesozóico. 

 

É correto afirmar que: 

A) a afirmação é verdadeira e a razão é falsa. 
B) a afirmação e a razão são falsas. 
C) a afirmação e a razão são verdadeiras, mas a 

razão não é a causa da afirmação. 
D) a afirmação e a razão são verdadeiras e a razão 

é a causa da afirmação. 
E) a afirmação é falsa e a razão é verdadeira.  

20. Algumas áreas do Município de Igarassu são 
ocupadas por um ecossistema denominado 
‘manguezal’. Sobre esse assunto, analise as 
proposições abaixo. 

1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas 
zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema 
que sustenta uma imensa biodiversidade. 

2) A perda do ecossistema referido provoca a 
redução da biodiversidade, além de provocar a 
erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade 
das águas. 

3) Uma das atividades produtivas que atualmente 
causa expressivos danos aos manguezais é a 
carcinocultura. 

4) Os manguezais são ecossistemas que se situam 
em faixas de transição entre o ambiente marinho 
e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios 
deságuam no mar; são habitados por espécies 
vegetais características de ambientes alagados e 
resistentes à alta salinidade. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21. A finalidade da cadeia epidemiológica, como modelo 
convencional adotado na Epidemiologia, é: 

A) demonstrar o processo de propagação das 
doenças transmissíveis. 

B) auxiliar no diagnóstico clínico das doenças 
transmissíveis. 

C) auxiliar no diagnóstico laboratorial das doenças 
transmissíveis. 

D) avaliar a frequência da ocorrência das doenças 
transmissíveis. 

E) estabelecer o período de incubação das doenças 
transmissíveis. 

22. Indivíduos que não apresentam e nem estão 
apresentando, no momento, manifestações clínicas da 
doença e nem se encontram no período de incubação 
da mesma, porém são capazes de eliminar o agente 
etiológico de uma enfermidade, são denominados, em 
Epidemiologia: 

A) doentes atípicos. 
B) doentes em fase prodrômica. 
C) doentes típicos. 
D) portadores em incubação. 
E) portadores sadios. 

23. Utensílios, instrumentos médico-cirúrgicos e 
apetrechos em geral podem desempenhar relevante 
papel na disseminação de doenças, particularmente 
naqueles casos em que o agente é dotado de 
resistência às condições ambientais. Esses elementos 
importantes na transmissão das enfermidades são 
denominados: 

A) vetores mecânicos. 
B) vetores biológicos. 
C) fômites. 
D) veiculadores animados. 
E) hospedeiros intercalados. 

24. O conjunto de ações empreendidas, com fins 
específicos de eliminar uma doença de um 
determinado território, é denominado: 

A) epidemiologia. 
B) erradicação. 
C) controle. 
D) profilaxia. 
E) vigilância sanitária. 

25. A capacidade do agente etiológico de produzir doença 
com maior ou menor gravidade e avaliada pelo grau de 
severidade do agravo provocado pelo agente da 
doença é a: 

A) infestação. 
B) viabilidade. 
C) variabilidade. 
D) virulência. 
E) imunogenicidade. 
 



26. O campo da Ciência que estuda os vários fatores e 
condições que determinam a ocorrência e a 
distribuição de saúde, doença, defeito, incapacidade e 
morte entre os grupos de indivíduos é denominado: 

A) patologia. 
B) saúde pública. 
C) epidemiologia. 
D) vigilância epidemiológica. 
E) saúde pública veterinária. 

27. Um surto epidêmico de uma doença na população 
animal, geralmente com implicações que podem afetar, 
também, a saúde humana, é denominado: 

A) epizootia. 
B) epidemia. 
C) enzootia. 
D) endemia. 
E) pandemia. 

28. Um conjunto de medidas organizado pela sociedade 
para proteger, promover e restaurar a saúde da 
população, que envolve conhecimento científico, 
habilidade e crenças direcionados para a manutenção 
e melhoria da saúde das pessoas por meio de ações 
coletivas e sociais, é denominado, segundo Last 
(2001): 

A) Sistema Único de Saúde. 
B) Saúde Pública. 
C) Saúde Global. 
D) Epidemiologia. 
E) Vigilância Epidemiológica. 

29. Um sistema permanente de ações articuladas, 
instituído e mantido pelo Poder Público, orientado à 
redução e, se possível, eliminação dos riscos à saúde, 
produzidos no meio ambiente e nos ambientes de 
trabalho, decorrentes dos processos de produção, 
distribuição e consumo de bens e serviços de qualquer 
natureza, é definido por: 

A) Saúde Pública. 
B) Sistema Único de Saúde. 
C) Epidemiologia. 
D) Vigilância Sanitária. 
E) Vigilância Epidemiológica. 

30. A utilização de procedimentos físicos, como radiações 
ultravioletas, calor e exaustão, ou químicos como 
desinfetantes, sob a forma de vaporização ou 
nebulização, é útil como medida de profilaxia às 
enfermidades cuja transmissão ocorre: 

A) pelo ar. 
B) por vetores. 
C) por produtos biológicos. 
D) pelo solo. 
E) por alimentos. 
 
 
 
 
 
 

31. A zoonose em que o hospedeiro animal é 
frequentemente assintomático, mas carreia o agente 
etiológico em grande concentração em seus rins, o 
qual é eliminado pela urina ao meio ambiente, como 
rios, canais e alimentos dos animais nas fazendas, 
sendo que a infecção humana resulta da exposição a 
esse meio ambiente contaminado, quando o agente 
penetra no corpo pela pele com abrasões ou via 
contato com membranas mucosas do nariz, boca ou 
olhos, é a: 

A) brucelose. 
B) febre tifoide. 
C) leptospirose. 
D) tuberculose. 
E) esquistossomose. 

32. O controle da infecção nos animais, a higiene 
ambiental e pessoal em ambientes de manipulação de 
subprodutos de origem animal, desinfecção de pelos e 
lã com formaldeído e a suspensão do abate dos 
animais em matadouros, quando há suspeita da 
enfermidade, são medidas profiláticas de qual das 
zoonoses listadas abaixo? 

A) Raiva. 
B) Carbúnculo. 
C) Hidatidose. 
D) Toxoplasmose. 
E) Encefalomielite. 

33. Os principais transmissores da febre amarela silvestre 
e urbana são, respectivamente, os vetores do gênero: 

A) Triatoma e Aedes. 
B) Triatoma e Haemagogus. 
C) Aedes e Haemagogus. 
D) Haemagogus e Aedes. 
E) Haemagogus e Triatoma. 

34. A zoonose em que o ser humano contrai a infecção de 
forma acidental, pelo contato direto com cães 
infectados ou de forma indireta por alimentos, água ou 
objetos contaminados, cuja manifestação sintomática é 
do tipo hepática, pulmonar ou ainda nervosa, é a: 

A) teníase. 
B) leishmaniose. 
C) malária. 
D) raiva. 
E) hidatidose. 

35. O controle de roedores e dos vetores (Xenopsylla 
cheopis) da infecção  que se manifesta no homem por 
uma inflamação aguda e tumefação dos gânglios 
linfáticos periféricos são importantes medidas de 
prevenção da: 

A) esquistossomose. 
B) peste. 
C) filariose. 
D) triquinose. 
E) leptospirose. 
 
 
 



36. Acerca da manipulação dos alimentos, analise as 
proposições abaixo. 

1) Nos locais de manipulação de alimentos, todas 
as estruturas e acessórios elevados devem ser 
instalados de maneira a evitar a contaminação 
direta ou indireta dos alimentos, da matéria-prima 
e do material de embalagem, por gotejamento ou 
condensação e que não dificultem as operações 
de limpeza. 

2) Os manipuladores, em geral, são pessoas que 
cultivam os alimentos e têm conhecimento de 
todas as etapas de obtenção, não necessitando 
deter certos conhecimentos, como características 
dos alimentos, temperatura de conservação, vida 
de prateleira e outros. 

3) O cuidado com a manipulação dos alimentos é 
importante no momento da obtenção da matéria- 
prima, sendo dispensável nas outras etapas. 

4) Os procedimentos de manipulação dos alimentos 
estão relacionados aos alimentos propriamente 
ditos, sendo desnecessário o cuidado com o local 
de armazenamento, qualidade da água utilizada e 
outros. 
 
Está(ão) correta(s): 
 

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

37. As temperaturas baixas são utilizadas para retardar as 
reações químicas e a atividade enzimática, bem como 
para retardar ou inibir o crescimento e a atividade dos 
microrganismos nos alimentos. Quanto à conservação 
dos alimentos pelo frio, analise as proposições a 
seguir. 

1) Existem dois tipos de conservação pelo frio: a 
refrigeração e o congelamento. 

2) Cada microrganismo possui uma temperatura 
ótima de crescimento e uma temperatura mínima, 
abaixo da qual não pode multiplicar-se. 

3) Temperaturas em torno de 10ºC podem deter o 
crescimento de alguns microrganismos e retardar 
o de outros. 

4) Certos microrganismos conseguem crescer, em 
ritmo acelerado, em temperaturas abaixo de 0ºC. 
 
Está(ão) correta(s): 
 

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

 
 
 
 
 
 

38. A salga é um dos métodos mais antigos de 
conservação de alimentos. Quanto à utilização desse 
método, é correto afirmar que:  

A) consiste na adição de baixa concentração de sal 
no alimento. 

B) retém a água no alimento, contribuindo para a 
sua conservação. 

C) o sal desidrata o alimento por diferença de 
pressão osmótica. 

D) atualmente, é um dos métodos de conservação 
mais utilizados nas indústrias de alimentos. 

E) para carnes e peixes, é o único método que 
garante a qualidade do produto. 

39. Sobre o leite pasteurizado tipo C, analise as 
proposições abaixo. 

1) É o leite submetido a uma temperatura de 30ºC 
por tempo indeterminado. 

2) É classificado, quanto ao teor de gordura, como 
integral, padronizado a 3% m/m (três por cento 
massa por massa), semidesnatado e desnatado. 

3) É aquele submetido a temperaturas de 72 a 75ºC 
durante 15 a 20 segundos, em equipamento de 
pasteurização a placas. 

4) Na embalagem, é necessário constar a 
expressão “tratado termicamente”, quando o 
produto for submetido a esse tratamento. 
 
Estão corretas:  
 

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

40. Quanto ao controle de qualidade do pescado fresco, 
assinale a alternativa correta. 

A) O pescado fresco deve ser mantido o mais 
próximo possível do ponto de congelamento, com 
temperatura próxima a 0ºC, evitando-se a 
temperatura ambiente, para assegurar a 
qualidade. 

B) A qualidade do gelo é um item que pode ser 
desconsiderado, uma vez que a baixa 
temperatura destrói os microrganismos, caso 
estejam presentes no mesmo. 

C) A refrigeração aumenta a deterioração do 
pescado fresco, caso permaneça com a 
temperatura próxima de 0ºC. 

D) A refrigeração, como processo de conservação 
do pescado, é o método menos utilizado 
atualmente. 

E) O cuidado com a conservação do pescado fresco 
é importante apenas na etapa final do seu 
processamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



As questões 41 a 45 devem ser respondidas considerando-
se o Código de Ética do Médico Veterinário. 

41. São deveres do Médico Veterinário: 

1) aprimorar continuamente seus conhecimentos e 
usar o melhor do progresso científico em 
benefício dos animais e do homem. 

2) exercer a profissão evitando qualquer forma de 
mercantilismo, exceto quando o mesmo for 
proprietário de um estabelecimento. 

3) combater o exercício ilegal da Medicina 
Veterinária, denunciando toda violação às 
funções específicas que ela compreende, de 
acordo com o art. 5º da Lei nº 5517/68. 

4) assegurar, quando investido em função de 
direção, as condições para o desempenho 
profissional do Médico Veterinário. 

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

42. É vedado ao Médico Veterinário: 

1) S prescrever medicamentos sem registro no 
órgão competente, salvo quando se tratar de 
manipulação 

2) Safastar-se de suas atividades profissionais sem 
deixar outro colega para substituí-lo em 
atividades essenciais e/ou exclusivas, que exijam 
a presença do médico veterinário, as quais 
causem riscos diretos ou indiretos à saúde animal 
ou humana 

3) S receitar ou atestar de forma ilegível ou assinar 
sem preenchimento prévio receituário, laudos, 
atestados, certificados, guias de trânsito e outros 

4) Ssdeixar de comunicar aos seus auxiliares as 
condições de trabalho que possam colocar em 
risco sua saúde ou sua integridade física, bem 
como deixar de esclarecer os procedimentos 
adequados para evitar tais riscos 

5) praticar no exercício da profissão, ou em nome 
dela, atos que a Lei defina como crime ou 
contravenção 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 2, 3 e 5, apenas. 
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 3, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

43. Considerando a preservação do sigilo profissional, o 
médico veterinário poderá: 

1) fazer referências a casos clínicos identificáveis, 
exibir pacientes ou suas fotografias em anúncios 
profissionais ou na divulgação de assuntos 
profissionais em programas de rádio, televisão, 
cinema, na Internet, em artigos, entrevistas, ou 
reportagens em jornais revistas e outras publi-
cações leigas, ou em quaisquer outros meios de 
comunicação existentes e que venham a existir, 
sem autorização expressa do cliente. 

2) prestar a empresas ou seguradoras qualquer 
informação técnica sobre paciente ou cliente sem 
expressa autorização do responsável legal, 
exceto nos casos de ato praticado com dolo ou 
má fé por uma das partes ou quando houver risco 
à saúde pública, ao meio ambiente ou por força 
judicial. 

3) permitir o uso do cadastro de seus clientes sem 
autorização dos mesmos. 

4) facilitar o manuseio e conhecimento dos 
prontuários, relatórios e demais documentos 
sujeitos ao segredo profissional. 

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

44. Para a graduação da penalidade e respectiva 
imposição, consideram-se: 

A) a maior ou menor gravidade da infração; as 
circunstâncias agravantes e atenuantes da 
infração.  

B) o dano causado e suas consequências, sem 
considerar os antecedentes do infrator. 

C) as circunstâncias agravantes e atenuantes da 
infração, sem considerar os antecedentes do 
infrator. 

D) a maior ou menor gravidade da infração, sem 
considerar o dano causado e suas 
consequências. 

E) as circunstâncias agravantes e atenuantes da 
infração, apenas. 

45. Os honorários profissionais devem ser fixados 
atendidos os seguintes requisitos: 

A) apenas o trabalho para realizar o procedimento. 
B) a complexidade da atuação profissional, sem 

considerar o tempo de procedimento do 
problema. 

C) o local da prestação dos serviços, sem considerar 
o tempo de procedimento do problema. 

D) a qualificação e o renome do profissional que o 
executa e a condição socioeconômica do cliente, 
dentre outros. 

E) a condição socioeconômica do cliente, apenas. 
 



46. Entende-se por  manipulação de alimentos:  

A) operações que são efetuadas sobre a matéria-
prima até a obtenção de um alimento acabado, 
em qualquer etapa de seu processamento, 
armazenamento e transporte. 

B) controle de prevenção da contaminação por lixos 
ou sujidades de origem animal, doméstico, 
industrial e agrícola, cuja presença possa atingir 
níveis passíveis de constituir um risco para 
saúde. 

C) medidas de controle que compreendem o 
tratamento com agentes químicos, biológicos ou 
físicos devem ser aplicadas somente sob a 
supervisão direta do pessoal tecnicamente 
competente que saiba identificar, avaliar e intervir 
nos perigos potenciais que estas substâncias 
representam para a saúde. 

D) procedimentos para colheita, produção, extração 
e abate devem ser higiênicos, sem constituir um 
perigo potencial para a saúde e nem provocar a 
contaminação dos produtos. 

E) controle de prevenção da contaminação dos 
alimentos, executada por profissionais 
qualificados.  

47. Com relação à qualidade do leite, é incorreto afirmar 
que: 

A) vem sendo amplamente debatida nos últimos 
anos, devido às mudanças previstas na 
legislação (Instrução Normativa 051/2002 - 
MAPA).  

B) é influenciada principalmente pelo estado 
sanitário do rebanho, manejo dos animais e dos 
equipamentos de ordenha, e pela presença de 
microrganismos, resíduos de drogas e odores 
estranhos. 

C) o resfriamento  melhora a qualidade do leite, 
contribuindo  assim  para a sua preservação. 

D) está intimamente ligada à carga microbiana inicial 
e à velocidade de multiplicação das bactérias. 

E) tem importância fundamental na manutenção do 
teor proteico do leite. 

48. Um dos métodos de conservação do leite é a 
pasteurização. Quanto a esse método, é correto 
afirmar que: 

A) é indicado para leite de baixa qualidade. 
B) melhora a qualidade do leite. 
C) não é indicado pela legislação oficial. 
D) interfere na qualidade do produto, impedindo sua 

comercialização. 
E) na pasteurização rápida, o leite é aquecido à 

temperaturas entre 72 e 75ºC por um tempo que 
pode variar de 15 a 20 segundos.     

 
 
 
 
 
 
 
 

49. Que temperatura o leite cru refrigerado tipo B deve 
apresentar ao chegar na indústria para ser 
processado?   

A) Entre -5 e -3°C. 
B) Inferior a -5ºC. 
C) Entre -1 e 1ºC. 
D) Igual a 8°C. 
E) Igual ou inferior a 7°C. 

50. É um fator que deve ser observado em relação às 
condições higiênico-sanitárias do leite.  

A) quantidade de vacas em lactação. 
B) a extensão da fazenda leiteira. 
C) a qualidade da água de abastecimento. 
D) o tipo de ordenha. 
E) a raça. 

 




