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correta.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. As provas terão a duração de , já incluídas nesse tempo a marcação doquatro horas
cartão-resposta e a coleta da impressão digital.

5. Você só poderá retirar-se do prédio após terem decorridas de prova. Oduas horas
caderno de questões só poderá ser levado depois de decorridas de prova.três horas

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no
recinto, sendo liberados somente após a entrega do material utilizado por eles, tendo
seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas
assinaturas.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Ori-
gem Bovina e Bubalina (SISBOV) está fundamentado em:

(A) um conjunto de ações, medidas e procedimentos ado-
tados para caracterizar a origem, o estado sanitário, a
produção e a produtividade da pecuária nacional e a
segurança dos alimentos provenientes dessa explora-
ção econômica. 

(B) monitoramento individual, de todos os bovinos e bu-
balinos nascidos no Brasil. Os procedimentos adota-
dos nesse sentido devem ser aprovados pelas secre-
tarias de agricultura de cada estado da federação.

(C) uma base de dados que será estadual e terá caráter
oficial, ficando o gerenciamento de suas informações
a cargo das secretarias de agricultura estaduais com
a atenção dos mesmos órgãos para a responsabilida-
de da plataforma de informatização. 

(D) ocorrência de entidades certificadoras que devem ser
organizações governamentais de cunho estadual, res-
ponsáveis pela caracterização das propriedades para
efeito de registro e inserção dos dados individuais de
cada animal no SISBOV. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Ori-
gem Bovina e Bubalina (SISBOV) deve considerar que

(A) a identificação e o registro dos animais ou grupos de
animais integrantes dispensam codificação, uma vez
que o acompanhamento é diário. 

(B) as especificações, anotações e as condições neces-
sárias à identificação deverão ser submetidas à apro-
vação das secretarias estaduais. 

(C) os registros dos bovinos e bubalinos deverão estar
sempre à disposição de todas as entidades certifica-
doras credenciadas, independente do vínculo. 

(D) as informações sobre movimentação de entrada e saí-
da de animais devem ser feitas pelos proprietários ru-
rais às entidades certificadoras. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das exigências relativas às instalações para abate de
aves é a seguinte: 

(A) o piso das câmaras frigorificas deve ser sem inclina-
ção, desobrigando-se a instalação de ralos sifonados.

(B) o  esgoto  deverá  ser  sem confluência  da  rede  das
águas  servidas dos pré-resfriadores  para  condução
de resíduos não comestíveis. 

(C) as  portas  de  circulação interna  deverão  ter  largura
mínima de 1,20 metro com visor de tela ou vidro, do-
tadas ou não de cortinas de ar. 

(D) o teto deverá ser constituído de forro com pintura em
tinta branca nas dependências onde carcaças, sem
embalagem, são manipuladas. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para os procedimentos que ocorrem antes, durante e após
a etapa de evisceração, durante as operações de abate de
aves, preconiza-se que

(A) a evisceração deve ser executada em instalação pró-
pria, sem isolamento das áreas de sangria, escalda-
gem e depenagem das carcaças. 

(B) a evisceração ocorrerá após a imersão das carcaças
em tanques dotados de água, sob pressão, determi-
nada pelo serviço de inspeção. 

(C) em sistemas não automatizados os chuveiros pode-
rão estar no início da calha de evisceração ou na en-
trada da sala de evisceração. 

(D) em  sistemas  não  automatizados,  vísceras  não  co-
mestíveis  serão depositadas em recipientes  de aço
inoxidável, após previamente lavadas. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As instalações de frio pertencentes aos estabelecimentos
de abate de suínos devem ter

(A) câmara de cura de presunto e/ou  bacon e/ou copa
com a  finalidade de cura  em salmoura  ou  a  seco,
pelo espaço de tempo necessário e determinado por
ocasião da aprovação dos memoriais descritivos do
processo de fabricação do produto. A temperatura de-
verá ser mantida entre 20 ºC e 35 ºC. 

(B) câmara para carnes resfriadas destinada ao resfria-
mento  a 0 ºC de carnes  provenientes da  desossa,
destinadas  à  utilização na linha industrial  e  deverá
estar localizada de maneira a facilitar o fluxo de rece-
bimento de carnes da desossa e saída desta para a
industrialização. 

(C) câmara de massas será utilizada para a colocação de
massas que aguardem o prosseguimento da elabora-
ção de produtos. Sua temperatura deverá ser de 0 ºC
e,  nas câmaras  de  massas ou/e carnes resfriadas,
permite-se a colocação de produtos prontos, desde
que embalados. 

(D) câmara  para  produtos  prontos  e  deve ser  especial-
mente construída para estocagem temporária de pro-
dutos que,  após rotulagem e acondicionamento,  ne-
cessitam aguardar o embarque em transportes frigorífi-
cos. Devem funcionar à temperatura em torno de 7 ºC.

conhecimentos_específicos_fiscal_vigilância_sanitária
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  a  higiene  do  ambiente  da  inspeção  ante  mortem,
post-mortem, em instalações frigorificas e industrializado-
ras de produtos de origem suína,

(A) são esporádicas a lavagem e higienização conveni-
ente de pisos,  paredes,  equipamentos, maquinários
em geral  e instrumentos de trabalho,  com especial
atenção para as dependências que manipulem produ-
tos comestíveis. 

(B) é obrigatório  que a área circundante do estabeleci-
mento seja cercada por meio de muro, livre de inse-
tos, roedores, cães e outro animais, tomando-se es-
peciais  precauções quanto aos focos  de  moscas e
roedores.

(C) será obrigatória a desinfecção de mãos, instrumentos
e uniformes de todo o pessoal que manipula produtos
condenados, através do uso de antissépticos e desin-
fetantes apropriados autorizados pelo DIPOA. 

(D) é  obrigatório  que  os  esgotos  gerais  sejam  devida-
mente canalizados, dispondo de tratamento adequa-
do, permitindo-se o uso de valas abertas e lagoas de
aeração com tratamento biológico autorizado pelo DI-
POA. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a distribuição e comercialização de carne bovina, suí-
na e bubalina, considera-se o seguinte:

(A) os estabelecimentos de abate de bovinos, bubalinos
e suínos somente poderão entregar carnes e miúdos,
para comercialização, com temperatura de até 15 ºC
no centro da musculatura da peça. 

(B) as carnes de bovinos, bubalinos e suínos poderão ser
distribuídas e comercializadas em cortes padroniza-
dos e não padronizados, devidamente identificados,
com temperatura de até 15 ºC. 

(C) os cortes de maior valor agregado e miúdos deverão
ser apresentados à comercialização contendo marcas
e carimbos oficiais sem necessidade da rotulagem de
identificação e temperatura de 7 ºC. 

(D) a estocagem e a entrega nos estabelecimentos vare-
jistas devem observar condições tais que garantam a
manutenção em temperatura não superior a 7 ºC, no
centro da musculatura da peça. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a abordagem para seleção das drogas-obje-
to e seus resíduos feita pelo Plano Nacional de Controle
de Resíduos em Produtos de Origem Animal, pressupõe-
se que

(A) uma droga incluída inicialmente no plano deve deixar
resíduo detectável nos produtos, ter limites máximo e
mínimo de resíduo ou nível de ação estabelecido ou
outro limite não necessariamente regulamentado. 

(B) o resíduo deve estar classificado no sistema de ava-
liação de risco e os laboratórios da rede oficial e cre-
denciada  devem  dispor  de  metodologias  analíticas
apropriadas e confiáveis para identificação e confir-
mação. 

(C) droga com informação insuficiente para estimar a pro-
babilidade  de  exposição  corresponde  à  droga  que
não necessita de avaliação toxicológica, por não ofe-
recer risco de exposição real e atual ao consumidor
de alimentos. 

(D) os métodos analíticos devem ser recomendados pela
Organização  Internacional  de  Epizootias  (OIE),  os
quais  fundamentam-se em métodos  de triagem co-
nhecidos pela simplicidade e ausência de obrigatorie-
dade de validação. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A respeito do perfil  toxicológico das drogas e seus resí-
duos, breves sumários sobre o efeito tóxico são prepara-
dos, considerando-se critérios para inclusão como perigo
potencial do composto em avaliação, desde que cumpra o
seguinte critério:

(A) considerar a toxicidade específica sobre parte dos ór-
gãos. 

(B) desconsiderar a hemotoxicidade e imunotoxicidade.

(C) desconsiderar efeitos crônicos relacionados ao resí-
duo. 

(D) considerar efeitos agudos caso culminem em óbito. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista o Regulamento Técnico de Métodos de In-
sensibilização  para  o  Abate  Humanitário  de  Animais  de
Açougue, define-se como procedimentos de abate huma-
nitário

(A) o conjunto de diretrizes técnicas e científicas que ga-
rantam o bem-estar dos animais desde o transporte
até a operação de sangria. 

(B) o conjunto de diretrizes técnicas e científicas que ga-
rantam o bem-estar  dos animais  desde a recepção
até a operação de sangria. 

(C) o conjunto de diretrizes documentais que garantam o
bem-estar dos animais desde o transporte até a ope-
ração de insensibilização. 

(D) o conjunto de diretrizes documentais que garantam o
bem-estar dos animais desde a recepção até a ope-
ração de insensibilização. 

conhecimentos_específicos_fiscal_vigilância_sanitária
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as definições constantes do Regulamento Técnico
de Métodos de Insensibilização para o Abate Humanitário
de Animais de Açougue, está a seguinte:

(A) manejo é o conjunto de operações de movimentação
dos animais, desobrigando considerar o grau de exci-
tação e desconforto. 

(B) contenção é a aplicação de um determinado meio quí-
mico, com baixo grau de dor, a um animal para uma
maior insensibilização. 

(C) atordoamento ou insensibilização é o processo apli-
cado ao animal, para minimizar reações vitais e pro-
porcionar morte rápida. 

(D) sensibilidade é o termo usado para expressar as rea-
ções indicativas da capacidade de responder a estí-
mulos externos. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A deterioração microbiana de alimentos de origem animal

(A) depende da composição do alimento. 

(B) independe do tipo das embalagens. 

(C) depende da coloração do alimento. 

(D) independe do grau de umidade do alimento. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão “micro-organismos indicadores” refere-se à

(A) presença de antimicrobianos em alimentos. 

(B) qualidade do processamento dos alimentos. 

(C) qualidade das reações reológicas dos alimentos. 

(D) multiplicação viral e fúngica em alimentos. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pasteurização de alimentos tem como finalidade:

(A) a eliminação de todos os micro-organismos presentes
no alimento. 

(B) a eliminação de todos os resíduos de antibióticos pre-
sentes no alimento. 

(C) a eliminação de bactérias patogênicas presentes no
alimento. 

(D) a eliminação de fungos termorresistentes e suas toxi-
nas pré-formadas. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Regulamento Técnico sobre as condições Higiênico-Sa-
nitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabeleci-
mentos  Elaboradores/Industrializadores  de  Alimentos  de-
termina que 

(A) as substâncias tóxicas que representam risco à saú-
de deverão ser etiquetadas adequadamente com ró-
tulo e poderão ser armazenados nas salas de mani-
pulação de alimentos, se identificadas. 

(B) a direção do estabelecimento deverá adotar medidas
para que todas as pessoas que manipulem alimentos
recebam instrução unicamente no momento da con-
tratação sobre manipulação higiênica dos alimentos. 

(C) as roupas e os objetos pessoais, como bolsas e ca-
pacetes, poderão ser depositados nas áreas de mani-
pulação de alimentos, desde que higienizados e clas-
sificados como de baixo risco de contaminação. 

(D) as áreas onde sejam manipulados alimentos deverá
ter proibição expressa para todo ato que possa origi-
nar em contaminação dos alimentos, como comer, fu-
mar, cuspir ou outras práticas anti-higiênicas. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema de Análises de Perigos e Pontos Críticos  de
Controle (APPCC) fundamenta-se

(A) na identificação de perigos específicos em ações cor-
retivas, não necessitando considerar ações preventi-
vas. 

(B) na prevenção, eliminação ou redução dos perigos em
todas as etapas da cadeia produtiva. 

(C) na desobrigação de aferição periódica dos instrumen-
tos de controle de temperatura, desde que os perigos
sejam controlados. 

(D) na dispensa do envolvimento de todas as pessoas,
de diferentes setores da empresa. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para que o Sistema de Análises de Perigos e Pontos Críti-
cos de Controle (APPCC) seja ativo, é preciso:

(A) avaliação bianual dos dados gerados. 

(B) avaliação de risco, somente se for alto.

(C) ocorrência de perigo e risco zero. 

(D) ocorrência de ações corretivas e preventivas. 
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Procedimentos  Padrão de Higiene  Operacional  con-
templam 

(A) procedimentos pré-operacionais para a descrição de
algumas etapas dos processos de obtenção, transfor-
mação e estocagem dos produtos de origem animal. 

(B) procedimentos operacionais  para todas as medidas
educativas e eventos adotados pelos estabelecimen-
tos, visando pontos que devem ser inseridos no pro-
grama. 

(C) procedimentos pré-operacionais para menção à iden-
tificação de eventuais perigos biológicos, químicos ou
físicos, decorrentes das operações previstas. 

(D) procedimentos  operacionais  para  descrição de pro-
cessos  de  limpeza  e  sanificação  das  instalações,
equipamentos e instrumentos industriais. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o Código Sanitário do Município de Goianésia,
são considerados resíduos especiais os

(A) hospitalares, os químicos e os domésticos. 

(B) radioativos, os químicos e os de hotelaria.

(C) de origem de consultórios médicos e odontológicos.

(D) de farmácias e de confecções de vestuário. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando o Código Sanitário do Município de Goiané-
sia, pode-se afirmar que as infrações de natureza sanitária
decorrerão em punição administrativa, com uma ou mais
penalidades,  sem prejuízo das sanções penais  cabíveis.
Entre as punições administrativas previstas no referido có-
digo estão:

(A) a proibição de propaganda, apreensão e inutilização
de produtos. 

(B) a multa e o registro no Serviço de Proteção ao Con-
sumidor. 

(C) a apreensão,  inutilização de produtos e registro  na
Secretaria do Comércio. 

(D) a apreensão de produtos e o registro no Serviço de
Proteção ao Consumidor. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estômago dos ruminantes é composto de câmaras com
funções específicas. A seguinte câmara é responsável por
espremer o líquido do conteúdo alimentar, deixando-o fina-
mente dividido e bastante seco:

(A) retículo. 

(B) omaso. 

(C) abomaso. 

(D) rúmen. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais vasos sanguíneos, em virtude de serem mais facil-
mente visualizados através da pele, podem ser utilizadas
para a obtenção de sangue nas aves?

(A) Artéria braquiocéfalica e veia suclávia. 

(B) Veia cava caudal e artéria carótida. 

(C) Veia cava cranial e veia mesentérica. 

(D) Veia jugular e veia ulnar cutânea. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ato de ordenhar a vaca, essencial para a manutenção
da produção de leite, estimula a liberação de

(A) corticotropina, ocitocina e prolactina. 

(B) somatotropina, progesterona e corticosterona. 

(C) estrogênio, ocitocina e tiroxina. 

(D) triiodotironina, hormônio luteinizante e estrogênio. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que mineral é componente da molécula da vitamina B12
ou cianocobalamina, necessária à síntese de DNA e, por-
tanto, à divisão celular,  fenômeno essencial nos animais
para a reposição de células como os eritrócitos?

(A) Zinco 

(B) Ferro 

(C) Manganês 

(D) Cobalto 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma enfermidade que se caracteriza pela inibição da li-
beração da acetilcolina presentes nas vesículas das termi-
nações de neurônios pré-sinápticos da junção neuromus-
cular:

(A) botulismo 

(B) tétano 

(C) miastenia grave 

(D) poliomielite 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais  grupos  funcionais  podem  ser  considerados  como
aditivos sensoriais, isto é, são empregados para melhorar
ou  modificar  as  propriedades  organolépticas  ou  visuais
dos alimentos destinados aos animais?

(A) Os umectantes 

(B) Os antioxidantes 

(C) Os espessantes 

(D) Os flavorizantes 
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um desinfetante que, agindo por trinta minutos, consegue
romper  a grande resistência  ambiental  das bactérias  do
gênero Mycobacterium, que não são inativadas por desin-
fetantes  comuns,  mesmo  em  contato  durante  horas  ou
dias. Esse desinfetante é conhecido como

(A) fenol halogenado a 3%. 

(B) ácido carbólico a 2%.

(C) glutaraldeído a 10%. 

(D) tintura de iodo a 1%. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma zoonose que acomete bovinos e se manifesta mais
comumente nos humanos, na forma cutânea: surge como
uma vesícula que se transforma em uma escara negra in-
dolor no local de penetração do agente etiológico. Se não
tratada evolui para sepse, acompanhada frequentemente
por edema subcutâneo e morte. Essa descrição é de

(A) carbúnculo sintomático. 

(B) carbúnculo hemático. 

(C) listeriose. 

(D) herpesvirose. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo empregado no manejo e tratamento de dejetos
de suínos, que ocorre mediante o uso da força gravitacio-
nal sobre as partículas em suspensão, de modo a obter
uma fração líquida e outra sólida, é

(A) a decantação. 

(B) o peneiramento.

(C) a centrifugação. 

(D) a sedimentação. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O destino das carcaças de aves mortas em uma granja,
considerado ecologicamente correto por não poluir o meio
ambiente, é

(A) a incineração. 

(B) a fossa séptica. 

(C) a compostagem. 

(D) o enterramento. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma série temporal pode ser concebida como um conjunto
de observações feitas em sequência no tempo. A organi-
zação adequada dos dados, em forma de série temporal,
fornece  um  diagnóstico  dinâmico  da  ocorrência  de  um
evento na população, informando a evolução dos riscos a
que os indivíduos estão ou estiveram sujeitos. As oscila-
ções periódicas e regulares, que se repetem a cada ano,
correspondem à

(A) tendenciosidade. 

(B) sazonalidade. 

(C) recrudescência. 

(D) recorrência. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Risco, em epidemiologia, corresponde ao grau de probabi-
lidade de ocorrência de um determinado evento. A proba-
bilidade de um dano vir a ocorrer pode ser estimada para
um fator de risco isolado ou para vários, simultaneamente.
Embora indivíduos se exponham diferentemente a um fa-
tor, em termos populacionais podem ser identificados sub-
grupos com os mesmos riscos, dando margem ao cálculo
de diferentes formas de expressão de resultados. O risco
absoluto mostra:

(A) quantas vezes o risco é maior em um grupo, quando
comparado a outro. 

(B) a diferença de incidências entre dois grupos atribuída
à exposição ao fator de risco. 

(C) o número de casos novos que aparece no grupo em
um dado período. 

(D) a magnitude acumulada dos riscos em dois  grupos
distintos. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os indicadores de saúde devem retratar com fidedignida-
de e praticidade aspectos de saúde individual ou coletiva
para os quais foram propostos. No processo de seleção de
um indicador a ser empregado para refletir uma situação,
é necessária inicialmente a delimitação do problema, con-
dição e evento a ser observado ou medido e para o qual
se elege o indicador e se elabora a respectiva definição
operacional. A adequação de um indicador para medir ou
representar, sinteticamente, o fenômeno considerado, pos-
sibilitando  discriminar  corretamente  um  dado  evento  de
outros, bem como detectar mudanças ocorridas ao longo
do tempo, corresponde à

(A) representatividade. 

(B) reprodutibilidade. 

(C) confiabilidade.

(D) validade.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Variável é toda característica sobre a qual se coleta dados
em uma investigação. As variáveis que assumem qualquer
valor dentro de um intervalo e são expressas por números
inteiros ou decimais, dependendo do instrumento de aferi-
ção, são

(A) as qualitativas. 

(B) as contínuas. 

(C) as discretas.

(D) as ordinais. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A observação da frequência e da distribuição do evento,
sob forma de incidência e prevalência, informa a magnitu-
de e a importância dos danos à saúde da população. Entre
as medidas de morbidade, está a 

(A) taxa de prevalência, que sofre redução com a ocor-
rência de evoluções fatais do agravo avaliado na po-
pulação acompanhada. 

(B) a taxa de prevalência, que é um fator determinante
do nível de incidência e reflete a força de morbidade
ou de mortalidade no grupo populacional. 

(C) a taxa de incidência, que é aumentada com a melho-
ria  no  tratamento  médico  de  uma afecção crônica,
que prolongue a vida, mas não promova a cura da
doença avaliada. 

(D) a  taxa  de  incidência,  que mantém-se constante  no
tempo em condições de prevalência declinante da du-
ração da afecção analisada. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As investigações epidemiológicas de cunho analítico dife-
rem metodologicamente dos estudos descritivos. Embora
as diferentes modalidades de investigação analítica pos-
sam avaliar a relação causal entre dois eventos e serem
expressas de maneira semelhante, há especificidades em
cada tipo de estudo. Quanto à forma de análise de dados
nos distintos tipos de estudos analíticos, verifica-se que,

(A) nos ensaios clínicos randomizados, procura-se verifi-
car a prevalência dos casos nos grupos de expostos
e não expostos. 

(B) nos estudos de coorte, procura-se verificar a intensi-
dade do risco, nos grupos de afetados e não afeta-
dos. 

(C) nos estudos de caso-controle, busca-se quantificar a
proporção de expostos,  nos grupos  de casos e  de
controles. 

(D) nos  estudos  transversais,  busca-se  verificar  a  inci-
dência do efeito, no grupo de expostos e não expos-
tos. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise crítica da metodologia empregada em uma in-
vestigação epidemiológica informa sobre sua adequação e
igualmente expõe possíveis falhas que podem interferir na
validade de uma pesquisa. Nesse contexto, viés é um erro
sistemático introduzido em qualquer fase do estudo, geral-
mente não intencional e proveniente de questões concei-
tuais ou metodológicas não adequadas. Um viés metodo-
lógico de seleção pode ocorrer em virtude de

(A) a  população de referência  ser  inadequada para  os
objetivos da investigação. 

(B) os instrumentos de coleta de dados terem baixa vali-
dade. 

(C) os fatores de confundimento serem desconsiderados.

(D) as variáveis  avaliadas serem definidas inadequada-
mente. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A validade de um teste diagnóstico refere-se a quanto o
resultado final reflete a real situação, indicando sua capa-
cidade de  discriminar  corretamente  doentes  e  sadios.  A
proporção de testes negativos entre os indivíduos sadios é
indicada

(A) pelo valor preditivo positivo. 

(B) pelo valor preditivo negativo. 

(C) pela sensibilidade. 

(D) pela especificidade. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A interação dos três elementos – agente específico, meio
ambiente propício à transmissão e hospedeiro suscetível –
pode ser representada pela cadeia epidemiológica na qual
se ordena a sequência dos principais aspectos biológicos
envolvidos nos eventos que levam à infecção ou doença.
As vias de transmissão são elementos da cadeia epide-
miológica e podem ser diretas ou indiretas. Corresponde à
via direta, a transmissão por

(A) vetores mecânicos ou biológicos. 

(B) veículos animados ou inanimados. 

(C) contato físico ou por gotículas de saliva. 

(D) aerossóis ou por fômites. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Infecção é a penetração e o desenvolvimento ou a multipli-
cação de um agente infeccioso no organismo de seres hu-
manos ou de animais. O processo que se caracteriza pela
persistência do agente em tecidos sob forma quiescente
corresponde a uma infecção

(A) latente. 

(B) secundária. 

(C) oportunista. 

(D) crônica. 
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