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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015 
• PROVA OBJETIVA - 08 / 11 / 2015 • 

___________________________________________ 
CARGO: 

MÉDICO VETERINÁRIO 
__________________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Tempos de crise 

A previsão do mercado é que o preço 

do metro quadrado dos imóveis no 

Brasil sofra, em 2016, uma queda de 

4,8%, de forma que o preço dos 

imóveis retorne ao praticado no final 

de 2011. Essa expectativa considera 

os percentuais de queda dos preços e 

de alta da inflação, que somados 

resultariam em uma queda real em 

torno de 10%. 

O fato é que o mercado está em crise: 

há restrições no crédito imobiliário, a 

oferta de imóveis continua alta, o 

salário está em queda, além do 

aumento da taxa de desemprego, e os 

juros em alta. E, evidentemente, não 

poderia faltar o oportunismo dos que 

agravam a situação, por exemplo, 

exorbitando na cobrança de taxas. É a 

combinação da crise. 

Nesse cenário, vender ou comprar 

imóveis está cada vez mais difícil. Na 

compra de imóveis usados nas 

principais financeiras, por exemplo, 

apenas 50% do valor pode ser 

financiado. As financeiras, além de 

sofrerem uma redução drástica do 

volume de depósitos em poupança, 

principais recursos usados nos 

financiamentos, ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais. As pessoas 

precisaram do recurso para enfrentar 

a crise ou, precavidas, sacaram para 

investir em algo mais seguro. 

O otimismo nos faz crer que as coisas 

devem melhorar, mas o que as vistas 

podem alcançar nos limites do 

horizonte não permite a definição de 

prazos. Até pelo contrário, ainda se 

prevê muita tempestade antes da 

calmaria.  
Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Julgue as afirmações a 

seguir. 

I. No trecho: “As pessoas 

precisaram do recurso para 

enfrentar a crise” há duas 

orações. 

II. Em “há restrições no crédito 

imobiliário”, se substituirmos o 

verbo haver pelo existir, este 

deverá ser flexionado na 3ª 

pessoa do plural. 

III. “[...] ainda se prevê muita 

tempestade antes da calmaria.” A 

forma plural da palavra em 

negrito é preveem.   

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas a II está correta. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 02) Marque a alternativa em 

que todas as palavras são escritas com 

x, como ocorre na palavra expectativa. 

A) E_pirrar, e_periência, se_to. 

B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo. 

C) E_tensão, e_tração, e_piralado. 

D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.  

E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal. 
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Questão 03) Considere o seguinte 

trecho: “[...] ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais”.  

Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Nesse trecho, ocorre o uso de 

próclise, justificado pelo advérbio 

ainda. 

B) A palavra depósitos é acentuada 

por ser proparoxítona. 

C) Todas as palavras em negrito no 

trecho são preposições. 

D) O termo da poupança é um 

complemento nominal. 

E) Nesse trecho, o nome superior 

não rege preposição. 

MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um determinado 

produto é vendido por R$350,00. Se 

em uma liquidação foi dado desconto 

de 20% no preço de venda e, em 

seguida, para queimar os estoques, 

foram dados mais 10% de desconto, 

quanto o produto passou a custar após 

os descontos? 

A) R$ 240,00 

B) R$ 245,00 

C) R$ 252,00 

D) R$ 260,00 

E) R$ 264,00 

Questão 05) Seja a função 

exponencial dada por f(x) = 2x -1. A 

respeito dessa função, podemos 

afirmar que 

A) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

crescente. 

B) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

crescente. 

C) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

decrescente. 

D) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

decrescente. 

E) D = R, Im = R, a função é 

crescente. 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) A Constituição Federal 

de 1988, também conhecida como 

Constituição Cidadã, ampliou de forma 

significativa os dispositivos de 

participação popular na vida política do 

país. Sobre o conceito de cidadania, é 

correto afirmar que 

I. expressa um conjunto de direitos 

que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do 

governo de seu povo; 

II. expressa um conjunto de direitos 

de um povo organizado em 

sociedade, ficando os deveres a 

cargo do Estado;  

III. expressa a igualdade dos 

indivíduos perante a lei; 

IV. trata-se da expressão concreta do 

exercício da democracia. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a II está correta. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 

E) I, III e IV estão corretas. 
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Questão 07) Com base nos conceitos 

relativos aos elementos mais 

importantes da ética profissional, 

relacione corretamente as colunas.  

1) Honestidade 

2) Sigilo  

3) Humildade  

4) Prudência  

5) Imparcialidade 

(  ) Dados confidenciais da 

empresa, dos colegas, dos 

superiores ou quaisquer outras 

informações relevantes não 

devem ser compartilhadas fora 

da empresa – às vezes nem 

mesmo dentro dela. 

(  ) Ter noção da hierarquia, 

cuidado com comentários, 

brincadeiras e atitudes que 

podem até mesmo ofender os 

demais. 

(  ) Falar sempre a verdade, não 

culpar colegas por erros seus e 

assumir falhas próprias são 

atitudes de valor para uma vida 

profissional ética e reta. 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

Tratar a todos de maneira igual, 

independentemente do cargo 

que ocupam, uma vez que o 

foco deve ser sempre na 

atitude, no fato, no 

acontecimento, no resultado, e 

não na pessoa.  

(  ) 

 

Perguntar quando há dúvidas, 

no caso do empregado; ouvir os 

subordinados, no caso do líder. 

Ou, para ambos, reconhecer 

erros e aprender com eles. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) 2, 1, 3, 4 e 5. 

B) 2, 4, 1, 3 e 5. 

C) 5, 1, 4, 3 e 2. 

D) 2, 4, 1, 5 e 3. 

E) 5, 1, 4, 2 e 3. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Assinale a alternativa 

correta, a respeito dos sistemas 

operacionais Linux e Windows. 

A) O Linux pode ser executado em 

uma diversidade de arquiteturas 

de hardware menores que as 

suportadas pelo sistema 

operacional Windows 7. 

B) Em um computador com os 

sistemas Linux e Windows 

instalados em unidades de disco 

diferentes, não é possível acessar 

os arquivos salvos na unidade de 

disco na qual foi instalado o 

Windows, quando o sistema 

carregado for o Linux. 

C) Todos os aplicativos 

desenvolvidos para o sistema 

operacional Windows, assim como 

o sistema operacional Windows, 

são pagos. 

D) Arquivos criados em 

computadores com sistema 

operacional Windows não podem 

ser abertos em computadores 

com sistema operacional Linux. 

E) Apesar de o Linux ser um sistema 

operacional gratuito e de código 

aberto, é possível encontrar 

softwares comerciais e serviços de 

suporte pagos para computadores 

com Linux. 
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Questão 09) Considere as afirmações 

a seguir, em relação aos tipos de 

backup do Windows 7 ou superior. 

I. Geralmente, o backup normal é 

executado quando se cria um 

conjunto de backup pela primeira 

vez. Nos backups subsequentes é 

comum a utilização de outros 

tipos de backup, tais como o tipo 

incremental ou diferencial. 

II. Backup incremental: este tipo de 

backup copia somente os 

arquivos criados ou alterados 

desde o último backup normal ou 

desde o último backup 

incremental.  

III. Se você utilizar uma combinação 

de backups normais e 

incrementais para restaurar os 

seus dados, será preciso ter o 

último backup normal e todos os 

conjuntos de backups 

incrementais feitos após este 

backup normal e restaurá-los na 

sequência correta. 

IV. Os backups incrementais devem 

ser restaurados na sequência 

cronológica em que foram 

criados. Além disso, se um dos 

backups incrementais apresentar 

problemas, não será possível 

restaurar os dados até o ponto do 

último backup incremental. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Os escorpiões são 

animais que podem causar graves 

acidentes aos seres humanos. Dentre 

as espécies mais comumente 

disseminadas no Brasil está a Tityus 

serrulatus. Sobre essa espécie, 

podemos afirmar que 

A) não tem veneno ativo no homem. 

B) apresenta coloração negra, com 

manchas esverdeadas. 

C) é partenogênica, apresentando 

somente fêmeas. 

D) habita preferencialmente áreas 

florestadas, de mata fechada. 

E) alimenta-se preferencialmente de 

pequenos mamíferos. 

Questão 11) Para a correta coleta de 

material durante uma necropsia para a 

realização de exame histopatológico, 

devemos obedecer aos seguintes 

princípios, EXCETO: 

A) Fixar imediatamente após a 

colheita. 

B) Espessura da peça de 

aproximadamente 1 a 3cm e o mais 

regular possível. 

C) Colher amostra representativa da 

lesão e da área aparentemente 

normal. 

D) Acompanhar laudo descritivo da 

peça. 

E) Congelar as amostras sempre em 

pequenas partes, divididas em 

embalagens a vácuo. 
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Questão 12) Sobre a vacinação de 

herbívoros contra a raiva, é 

INCORRETO afirmar que 

A) a Instrução Normativa nº 5, de 1° de 

março de 2002, preconiza que a 

vacinação dos herbívoros seja 

realizada com vacina contendo vírus 

inativado, na dosagem de 2ml por 

animal, independentemente da 

idade, sendo aplicada por via 

subcutânea ou intramuscular. 

B) para efeito da revacinação, 

considera-se que a duração da 

imunidade conferida pela vacina será 

de, no máximo, 24 meses. 

C) a vacinação é compulsória quando da 

ocorrência de focos da doença e deve 

ser adotada preferencialmente em 

bovídeos e equídeos com idade igual 

ou superior a 3 meses. Porém, em 

animais com idade inferior a três 

meses, poderá ser orientada caso a 

caso, de acordo com a avaliação 

técnica de um médico veterinário. 

D) animais primovacinados deverão ser 

revacinados 30 dias após a primeira 

vacinação. É importante ressaltar 

que os animais nascidos após a 

vacinação do rebanho deverão ser 

vacinados quando atingirem a idade 

recomendada de 3 meses. 

E) para a comprovação da vacinação, 

deverá ser solicitada ao proprietário 

dos animais a apresentação da nota 

fiscal de aquisição da vacina, na qual 

deverá constar número da partida, 

validade e laboratório produtor. O 

proprietário deverá informar, ainda, 

a data da vacinação, bem como o 

número de animais vacinados, por 

espécie. 

Questão 13) Conforme o Manual 

Técnico para Controle da Raiva dos 

Herbívoros, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Secretaria de Defesa Agropecuária, 

está INCORRETA a afirmação: 

A) Sempre que o Serviço Veterinário 

Oficial for notificado da suspeita de 

ocorrência da raiva em herbívoros, 

como também da espoliação no 

rebanho por morcegos, deverá 

atender à notificação o mais rápido 

possível. 

B) Deverá ser promovido o controle da 

população de morcegos Desmodus 

rotundus na região e realizada a 

orientação sobre a vacinação 

antirrábica no foco e perifoco. 

C) Sempre que necessário, deverá ser 

coletado material para diagnóstico 

laboratorial, conforme preconiza o 

Manual de Procedimentos para o 

Diagnóstico das Doenças do 

Sistema Nervoso Central de 

Bovinos. 

D) Não cabe ao proprietário notificar 

imediatamente ao Serviço 

Veterinário Oficial a suspeita de 

casos de raiva em herbívoros, bem 

como a presença de animais 

apresentando mordeduras por 

morcegos hematófagos, ou ainda 

informar a existência de abrigos 

desses morcegos. 

E) Todos os profissionais envolvidos 

diretamente nas atividades de 

controle da doença devem estar 

protegidos mediante vacinação 

preventiva e comprovadamente 

imunizados por sorologia, conforme 

prevê a OMS. 
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Questão 14) Sobre os exames 

realizados para diagnóstico de 

tuberculose em bovinos, podemos 

citar os seguintes, com suas 

respectivas aplicações diagnósticas:  

I. O Teste Cervical Simples (TCS) é 

adotado como prova de triagem 

devido a sua boa sensibilidade.  

II. O Teste da Prega Caudal (TPC) é 

utilizado em gado de corte e de 

leite, também como prova de 

triagem. 

III. O Teste da Prega Caudal (TPC) é 

utilizado exclusivamente em gado 

de corte também como prova de 

triagem.  

IV. O Teste Cervical Simples (TCS) é 

adotado exclusivamente como 

prova confirmatória devido a sua 

boa sensibilidade. 

V. O Teste Cervical Comparativo 

(TCC) é a única prova 

confirmatória, podendo ainda ser 

usada como prova de triagem em 

rebanhos com histórico de reações 

inespecíficas, em estabelecimentos 

certificados como livres e em 

estabelecimentos com criação de 

bubalinos, visando garantir boa 

especificidade diagnóstica. 

Marque as alternativas corretas. 

A) Apenas I, III e V estão corretas. 

B) Apenas I, II e V estão corretas. 

C) Apenas II, IV e V estão corretas. 

D) Apenas III, IV e V estão corretas. 

E) Apenas I, IV e V estão corretas. 

Questão 15) Dentre os métodos 

preconizados para a detecção de 

brucelose no rebanho bovino, as 

seguintes afirmações estão corretas, 

EXCETO:  

A) O Teste do Antígeno Acidificado 

Tamponado (AAT), que é muito 

sensível e de fácil execução, 

constitui o único teste de triagem 

realizado por médicos veterinários 

habilitados. 

B) O 2-Mercaptoetanol (2-ME) é um 

teste confirmatório a que podem 

ser submetidos os animais que 

reagirem ao AAT. É mais 

específico e deve ser executado 

em laboratórios credenciados ou 

em laboratórios oficiais 

credenciados.  

C) O Teste de Fixação de 

Complemento (FC), ou outro que 

o substitua, é realizado em 

laboratórios oficiais credenciados 

para efeitos de trânsito 

internacional e para diagnóstico 

de casos inconclusivos ao teste do 

2-ME.  

D) O Teste da Polarização 

Fluorescente (TPF) pode ser 

utilizado como teste confirmatório 

para animais que reagirem ao AAT 

ou que forem inconclusivos ao 2-

ME ou ser utilizado como teste 

único. Deve ser realizado em 

laboratórios credenciados ou em 

laboratórios oficiais credenciados. 

E) O Teste do Anel em Leite (TAL) 

não pode ser utilizado para 

monitoramento da condição 

sanitária de propriedades 

certificadas. 
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Questão 16) Os programas públicos 

de prevenção da raiva urbana devem 

ser realizados sobre a coordenação de 

um Médico Veterinário. Dentre os itens 

abaixo citados, quais devem fazer 

parte de desses programas? 

I. Captura e eutanásia de animais 

errantes. 

II. Parceria com clínicas particulares 

para levantamento de dados de 

vacinação de cães e gatos com 

proprietário. 

III. Cadastramento dos animais do 

município. 

IV. Cronograma da campanha de 

vacinação anual fornecida por 

órgão público. 

V. Teste sorológico em animais 

clinicamente saudáveis. 

Marque as alternativas corretas. 

A) Apenas I, III e IV estão corretas. 

B) Apenas II, III e V estão corretas. 

C) Apenas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas III, IV e V estão corretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 

Questão 17) Sobre a vacinação 

contra brucelose em bovinos, está 

INCORRETA a seguinte afirmação:  

A) É obrigatória a vacinação de todas 

as fêmeas bovinas e bubalinas, 

entre 3 e 8 meses de idade, com 

amostra B19.  

B) Quando for alcançada a meta de 

75% da população de fêmeas 

adultas vacinadas entre 9 e 12 

meses de idade, a prevalência de 

brucelose deverá situar-se em 

níveis que permitam passar à fase 

de erradicação. 

C) Em propriedades certificadas 

recomenda-se que as bezerras 

sejam vacinadas até os 6 meses de 

idade, de forma a minimizar a 

possibilidade de reações vacinais 

nos testes de diagnóstico.  

D) A vacinação de fêmeas adultas, útil 

em regiões e propriedades com alta 

prevalência de infecção, é 

permitida com imunógenos que não 

interfiram nos testes de 

diagnóstico.  

E) A vacinação só pode ser realizada 

sob responsabilidade de médicos 

veterinários cadastrados no serviço 

oficial de defesa sanitária animal de 

seu estado de atuação.  

Questão 18) A população de cães e 

gatos tem crescido significativamente 

em áreas urbanas. Dentre os 

problemas acarretados pelo 

crescimento desenfreado dessas 

populações podemos citar o abandono 

em vias públicas, os maus tratos e as 

zoonoses. Como medidas legalmente 

possíveis para controle populacional 

de cães e gatos no estado do Paraná, 

podemos citar as seguintes, EXCETO: 

A) Captura e eutanásia de cães e gatos 

errantes. 

B) Marcação e identificação dos 

animais. 

C) Levantamento populacional de cães 

e gatos domiciliados e errantes. 

D) Programa de controle ético 

cirúrgico através de castração 

(esterilização) de animais. 

E) Programas de educação em guarda 

responsável. 
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Questão 19) São medidas efetivas 

para a prevenção e controle de 

salmonelose aviária, EXCETO: 

A) Alojar aves livres de salmonella 

spp. e especialmente S. enteritidis 

e S. typhimurium. 

B) Usar ração não contaminada por 

salmonella spp., e nas reprodutoras 

preferentemente ração vegetal, 

tratada por calor (peletização a 

82ºC e com adição de produtos 

químicos “anti-salmonelas” (a. 

orgânicos, formaldeído). 

C) Controlar todos os fatores de risco 

dentro do ambiente das granjas (os 

principais são: higiene e 

desinfecção das instalações, 

controle de vetores, restrição de 

visitas, uso de roupa e calçado 

exclusivo para a granja, cloração da 

água). 

D) Não usar flora de exclusão 

competitiva (EC) nas aves de 1 dia 

de idade. 

E) Realizar monitoria bacteriológica 

periódica de ambiente, aves, rações 

e resíduos de incubatório para 

certificar o sucesso do programa. 

Questão 20) Constituem-se 

princípios do APPCC nas indústrias de 

produtos de origem animal, EXCETO: 

A) Identificação do perigo. 

B) Identificação do ponto crítico. 

C) Ações não corretivas. 

D) Procedimentos de verificação. 

E) Registros de resultados. 

Questão 21) Segundo o Plano de 

Ação para a Febre Aftosa do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, correlacione os 

seguintes itens: 

I. Caso suspeito de doença vesicular. 

II. Caso provável de doença vesicular. 

III. Caso descartado de doença 

vesicular. 

IV. Caso descartado de febre aftosa. 
 

(1) Todo caso provável de doença 

vesicular que não atenda aos 

critérios para confirmação de 

caso ou foco de febre aftosa. 

(2) Todo caso suspeito de doença 

vesicular investigado pelo 

serviço veterinário oficial e 

cujos sinais clínicos não sejam 

compatíveis com doença 

vesicular infecciosa. 

(3) Constatação pelo serviço 

veterinário oficial de animais 

apresentando sinais clínicos 

compatíveis com doença 

vesicular infecciosa, exigindo 

adoção imediata de medidas de 

biossegurança e de 

providências para o diagnóstico 

laboratorial. 

(4) Notificação apresentada ao 

serviço veterinário oficial 

indicando a possibilidade de 

existência de um ou mais 

animais apresentando sinais 

clínicos compatíveis com 

doença vesicular infecciosa. 

Marque a alternativa que apresenta a 

correlação correta. 

A) I – 2, II – 3, III – 1 e IV – 4. 

B) I – 1, II – 2, III – 3 e IV – 4. 

C) I – 3, II – 4, III – 2 e IV – 1. 

D) I – 4, II – 3, III – 2 e IV – 1. 

E) I – 2, II – 4, III – 1 e IV – 3. 
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Questão 22) O vírus causador da 

dengue possui quatro sorotipos: 

DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A 

infecção por um deles dá proteção 

permanente para o mesmo sorotipo, 

mas imunidade parcial e temporária 

contra os outros três. Embora pareça 

pouco agressiva, a doença pode 

evoluir para a dengue hemorrágica e 

a síndrome do choque da dengue, o 

que eleva o risco de morte. 

Associe, classificando os sintomas 

como característicos de dengue 

clássica ou dengue hemorrágica. 

1) Pulso fraco 

2) Dor atrás dos olhos 
3) Sangramentos na boca, gengiva 

e nariz 
4) Manchas vermelhas 

5) Dor nos ossos e articulações 

6) Boca seca e muita sede 

a) Dengue clássica 

b) Dengue hemorrágica 

Assinale a alternativa que apresenta 

a associação correta. 

A) 1 b; 2 a; 3 b; 4 a; 5 a; 6 b. 

B) 1 b; 2 b; 3 b; 4 a; 5 a; 6 b. 

C) 1 b; 2 a; 3 b; 4 a; 5 b; 6 b. 

D) 1 a; 2 a; 3 a; 4 a; 5 a; 6 b. 

E) 1 b; 2 a; 3 a; 4 a; 5 b; 6 b. 

Questão 23) Segundo a Portaria 46, 

do Ministério da Agricultura e 

Abastecimento, são benefícios do 

APPCC nas indústrias de produtos de 

origem animal, EXCETO: 

A) Conferir um caráter não 

preventivo às operações do 

processo de industrialização. 

B) Orientar para uma atenção 

seletiva nos pontos críticos de 

controle. 

C) Sistematizar e documentar os 

pontos críticos. 

D) Garantir a produção de alimentos 

seguros. 

E) Oferecer oportunidade de 

incrementar a produtividade e a 

competitividade. 

Questão 24) A vigilância 

epidemiológica tem como 

objetivo reduzir a incidência de febre 

amarela de transmissão silvestre, 

impedir a transmissão urbana e 

detectar oportunamente a circulação 

viral para orientar as medidas de 

controle. Sobre a vacinação, que é a 

mais importante medida de controle, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

A) É administrada em dose única e 

confere proteção próxima a 

100%.  

B) Deve ser realizada a partir dos 

nove meses de idade. 

C) O reforço deve ser aplicado a cada 

15 anos. 

D) Deve-se proceder à vacinação nas 

zonas endêmicas, de transição e 

de risco potencial, assim como a 

todas as pessoas que se deslocam 

para essas áreas. 

E) Em situações de surto ou 

epidemia, deve-se vacinar a partir 

dos seis meses de idade. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 25) Em nosso país, as 

condições socioambientais favoráveis 

à expansão do agente disseminador da 

dengue, o Aedes aegypti, 

possibilitaram o avanço da doença 

desde sua introdução e os métodos 

tradicionais de controle não se 

mostraram eficazes. Por isso, as 

medidas propostas pelo Programa 

Nacional de Controle da Dengue 

(PNCD) trouxeram mudanças efetivas. 

É atribuição da Vigilância Sanitária a 

intervenção nos ambientes propícios à 

proliferação do vetor Aedes aegypti, 

de forma a eliminar ou minimizar 

possíveis fatores de risco. Sobre essa 

intervenção, analise as afirmações 

abaixo. 

I. Identificar situações propícias ao 

criadouro de mosquitos. 

II. Adotar as medidas educativas e/ou 

legais, a partir das irregularidades 

constatadas. 

III. Comunicar as situações de risco à 

coordenação estadual ou municipal 

do programa de controle da 

dengue, para providências 

complementares. 

IV. Acompanhar a adequação das 

irregularidades constatadas. 

V. Combater os focos apenas em 

áreas sabidamente endêmicas. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e V estão corretas. 

B) Apenas I, III e V estão corretas. 

C) Apenas I, II, IV e V estão corretas. 

D) Apenas II, III, IV e V estão 

corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 

 

Questão 26) Segundo a Instrução 

Normativa Mapa nº 22, de 24 de 

novembro de 2005, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

que trata do Regulamento Técnico 

para Rotulagem de Produto de Origem 

Animal Embalado, são informações 

obrigatórias que devem constar na 

rotulagem desses produtos, EXCETO: 

A) Identificação da origem. 

B) Nome ou razão social, CNPJ e 

endereço do estabelecimento. 

C) Categoria do estabelecimento, de 

acordo com a classificação oficial 

quando do registro do mesmo no 

DIPOA. 

D) Identificação do lote, data de 

fabricação e prazo de validade. 

E) Indicação de que o produto de 

origem animal possui propriedades 

medicinais ou terapêuticas. 

Questão 27) Entre as espécies de 

serpentes brasileiras consideradas 

peçonhentas, podemos citar as 

seguintes, EXCETO 

A) Crotalus durissus. 

B) Bothrops moojeni. 

C) Lachesis muta. 

D) Micrurus corallinus. 

E) Sibynomorphus mikanii. 

Questão 28) Aranhas são causadoras 

de diversos acidentes. Dentre os 

gêneros considerados de interesse 

médico devido à potência do seu 

veneno, podemos citar: 

A) Loxosceles sp. 

B) Nephila sp.   

C) Grammostola sp. 

D) Pholcus sp. 

E) Salticus sp.  
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Questão 29) Entre os materiais 

necessários para a realização de 

exame de necropsia correta nas 

diferentes espécies animais, podemos 

citar os seguintes, EXCETO 

A) serras. 

B) pinças. 

C) estetoscópio. 

D) facas. 

E) tesouras. 

Questão 30) Sobre a Inspeção 

Sanitária de Produtos de Origem 

Animal, marque a alternativa 

INCORRETA. 

A) A inspeção abrange, sob o ponto de 

vista industrial e sanitário, a 

inspeção "ante" e "post mortem" 

dos animais, o recebimento, 

manipulação, transformação, 

elaboração, preparo, conservação, 

acondicionamento, embalagem, 

depósito, rotulagem, trânsito e 

consumo de quaisquer produtos e 

subprodutos, adicionados ou não 

de vegetais, destinados ou não à 

alimentação humana. 

B) A inspeção abrange também os 

produtos afins, tais como: 

coagulantes, condimentos, 

corantes, conservadores, 

antioxidantes, fermentos e outros 

usados na indústria de produtos de 

origem animal. 

C) Entende-se por estabelecimento de 

produtos de origem animal, 

qualquer instalação ou local nos 

quais são abatidos ou 

industrializados animais produtores 

de carnes, bem como onde são 

recebidos, manipulados, 

elaborados, transformados, 

preparados, conservados, 

armazenados, depositados, 

acondicionados, embalados e 

rotulados com finalidade industrial 

ou comercial, a carne e seus 

derivados, a caça e seus derivados, 

o pescado e seus derivados, o leite 

e seus derivados, o ovo e seus 

derivados, o mel e a cera de 

abelhas e seus derivados e 

produtos utilizados em sua 

industrialização. 

D) Estão sujeitos à inspeção e 

reinspeção os animais de açougue, 

a caça, o pescado, o leite, o ovo, o 

mel e a cera de abelhas e seus 

subprodutos derivados. 

E) A inspeção sanitária deverá ocorrer 

diretamente na gôndola dos 

mercados varejistas, sem passar 

previamente pela indústria 

produtora dos alimentos. 

 

 




