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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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A substância injetável que, empregada por via intravenosa,
em alta dose, resultará em rápida inconsciência e morte de
animais,  com  mínimo  desconforto,  características  essen-
ciais em um método desejável de eutanásia, é a seguinte:

(A) cloreto de potássio. 

(B) tiopental sódico. 

(C) cloridrato de cetamina. 

(D) cloreto de succinilcolina. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prevalência de uma doença em uma população pode ser
aumentada em função de diversos fatores, destacando-se
a

(A) introdução de terapêutica mais eficaz, que prolongue
a vida dos pacientes sem curá-los, levando à cronici-
dade da doença avaliada. 

(B) diminuição da incidência da doença avaliada na po-
pulação da região em um intervalo temporal específi-
co. 

(C) formação de correntes migratórias originárias de áreas
com níveis endêmicos inferiores aos presentes na po-
pulação avaliada. 

(D) redução da sensibilidade das técnicas recomendadas
para o diagnóstico laboratorial da doença avaliada na
população susceptível. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A capacidade que um agente pode apresentar para sobre-
viver na natureza em ausência de parasitismo correspon-
de à

(A) virulência. 

(B) resistência. 

(C) imunogenicidade. 

(D) persistência. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um estudo observacional, no qual os animais são classifi-
cados de acordo com a presença ou ausência de doença
e presença ou ausência de exposição a um fator hipotético
causal, em um determinado ponto do tempo, é do tipo

(A) estudo de coorte. 

(B) estudo transversal. 

(C) estudo de caso-controle . 

(D) estudo experimental. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A medida obtida por meio da subtração da proporção do
evento entre os indivíduos expostos e a proporção entre
os não expostos e que indica o quanto da incidência na
população em estudo pode ser imputado ao efeito do su-
posto fator de risco, assumindo-se que o efeito das outras
causas é igual entre os expostos e os não expostos, cor-
responde ao

(A) risco atribuível. 

(B) risco relativo. 

(C) risco absoluto.

(D) risco proporcional. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Epidemias podem ser definidas como a ocorrência de um
claro excesso de casos de uma doença ou síndrome clíni-
ca em relação ao esperado para uma determinada área ou
grupo específico de indivíduos, em um período particular.
Uma epidemia na qual a transmissão do agente etiológico
ocorre de indivíduo para indivíduo ou por vetor, implicando
geralmente a multiplicação do agente no hospedeiro e a
necessidade de sua eliminação para atingir outro indivíduo
suscetível, é classificada como

(A) pontual. 

(B) por fonte comum. 

(C) progressiva. 

(D) focal. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em cenários onde ainda não foi estabelecida a etiologia de
uma enfermidade, é considerada a melhor forma para se
estimar sua provável frequência (ocorrência) em uma de-
terminada  população  durante  os  próximos  anos  subse-
quentes:

(A) o levantamento dos índices de incidência anual.

(B) a análise periódica da notificação de doenças.

(C) o estudo dos padrões anteriores de estacionalidade. 

(D) a avaliação das curvas epidêmicas de surtos recen-
tes.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou preve-
nir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação
de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde
corresponde à

(A) Vigilância Sanitária. 

(B) Vigilância Epidemiológica. 

(C) Educação em Saúde.

(D) Educação Ambiental. 

conhecimentos_específicos_médico_veterinário
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Apesar dos significativos avanços sanitários registrados no
Brasil,  o  complexo  teníase-cisticercose  persiste  como
problema de saúde pública, causando impactos sanitários,
sociais e econômicos. Na sua manutenção e transmissão,
o ser humano se caracteriza por

(A) eliminar  diariamente,  quando  parasitado,  grande
quantidade de cisticercos viáveis nas suas fezes. 

(B) constituir o único hospedeiro definitivo dos cestódeos
Taenia saginata e Taenia solium. 

(C) desenvolver cisticercose ao consumir carne crua ou
malcozida contendo as formas imaturas do parasita. 

(D) adquirir  teníase  ao  ingerir  alimentos  ou  água
contaminados com ovos do cestódeo. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A toxoplasmose é uma zoonose de importância médica e
veterinária  distribuída  mundialmente.  Nesta  doença,  os
animais têm diferentes papéis, a saber:

(A) os caninos têm importante papel na transmissão da
toxoplasmose, pois atuam como hospedeiros definiti-
vos no ciclo monoxeno do Toxoplasma gondii.

(B) os bovinos infectados têm importante papel na disse-
minação da toxoplasmose, pois apresentam taquizoí-
tas do Toxoplasma gondii na sua musculatura. 

(C) os felídeos infectados têm importante papel na epide-
miologia da toxoplamose, pois eliminam regularmente
oocistos de Toxoplasma gondii viáveis em suas fezes.

(D) as aves têm importante papel no estudo da toxoplas-
mose, pois algumas espécies servem como indicado-
ras da contaminação ambiental por oocistos de Toxo-
plasma gondii.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Programa Nacional de Sanidade Avícola, do Ministério
da Agricultura,  Pecuária e Abastecimento (MAPA), estão
incluídas diversas enfermidades de importância sanitária e
econômica, dentre elas a micoplasmose. Os agentes My-
coplasma gallisepticum  (MG)  e o  Mycoplasma  synoviae
(MS) são

(A) desencadeadores de doenças agudas, manifestadas
sob formas de surtos epidêmicos e, uma vez introdu-
zidos em uma granja, são de difícil eliminação, reque-
rendo rápida vacinação do plantel afetado. 

(B) responsáveis por importantes doenças do trato diges-
tório de frangos de corte e de poedeiras, causando
índices significantes de refugagem e de condenações
de carcaças.

(C) transmissíveis por via horizontal e  vertical,  sendo a
última mais rápida, podendo ocorrer por meio de ae-
rossóis, ração e água contaminados ou por contato
direto com aves infectadas. 

(D) causadores de diminuição na produção de ovos, na
conversão alimentar, de efeito potencializador de ou-
tras infecções secundárias e de aumento da mortali-
dade nos plantéis atingidos. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A leishmaniose visceral  é  uma grave zoonose,  que tem
apresentado níveis elevados de incidência em diversos es-
tados do Brasil. Na espécie canina, as manifestações clíni-
cas mais frequentes são linfoadenopatia generalizada, alo-
pecia acompanhada de dermatite  esfoliativa,  paroníquia,
onicogrifose,  despigmentação nasal  e  hepatoesplenome-
galia. Como métodos de diagnóstico laboratorial, têm sido
empregados testes sorológicos para a detecção de anti-
corpos contra o agente e testes histológicos de pele, linfo-
nodos, fígado, baço e medula de indivíduos afetados.  A
utilização  desta  última  técnica  possibilita  a  detecção do
parasita sob a forma de

(A) merozoítos no interior de macrófagos. 

(B) bradizoítos no interior de macrófagos. 

(C) amastigotas no interior dos macrófagos. 

(D) promastigotas no interior dos macrófagos. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as diversas arboviroses que já foram identificadas
em humanos ou em espécies animais, há aquelas que se
caracterizam por atingir o sistema nervoso central, levando
a alterações neurológicas. Nessa categoria está a seguin-
te zoonose emergente no continente americano conhecida
como

(A) influenza aviária. 

(B) febre do Nilo Ocidental. 

(C) hantavirose. 

(D) mormo. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o controle de roedores, o emprego de métodos quí-
micos representa uma estratégia usual, em que podem ser
utilizados diversos produtos. Quanto à sua forma de ação,
os rodenticidas de dose múltipla ou de primeira geração 
caracterizam-se por

(A) apresentar eficácia, baixa toxicidade e efeito não acu-
mulativo, sendo adequados para estratégias de antir-
ratização em ambientes com presença de pessoas e
animais domésticos. 

(B) causar a morte dos roedores em média dez dias após
a ingestão da dose letal, o que impede que os outros
membros da colônia detectem sua presença no ambi-
ente e desenvolvam neofilia. 

(C) ser ideais para se manter nos postos permanentes de
envenenamento  para  controlar  ratos  invasores  em
áreas indenes sob risco ou em áreas já tratadas e
controladas. 

(D) ter  como apresentação  principal  a  forma  de  iscas,
ideais para emprego em trilhas, ninhos, galerias sub-
terrâneas,  redes  de  esgoto,  canais  de  irrigação  e
áreas inundáveis com disponibilidade de alimentos. 

conhecimentos_específicos_médico_veterinário
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A matança de emergência relaciona-se aos animais que
chegam ao estabelecimento de abate em condições pre-
cárias de saúde ou física. Após os animais serem inspe-
cionados pelo médico veterinário, destina-se à matança de
emergência imediata animal em que há ocorrência de:

(A) hipertermia 

(B) hipotermia 

(C) agitação 

(D) fratura 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inspeção  post-mortem de bovinos é padronizada em li-
nhas de inspeção. Pelo exposto, desta forma

(A) a Linha A é destinada à inspeção da cabeça. 

(B) a Linha B é destinada ao exame do trato gastrintesti-
nal. 

(C) a Linha C é destinada à cronologia dentária.

(D) a Linha D é destinada ao exame dos pés. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inspeção post mortem de aves é padronizada em três li-
nhas de inspeção. A inspeção do coração e sacos aéreos
ocorre, respectivamente,  

(A) nas Linhas A e B. 

(B) nas Linhas A e C. 

(C) nas Linhas B e C.

(D) nas Linhas B e A. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a inspeção sanitária de suínos, sabe-se que
a necropsia é realizada em sala própria e é feita pelo mé-
dico veterinário com auxílio de um ou mais auxiliares, nos
animais que chegam mortos ou que venham a morrer nas
dependências do estabelecimento, ou, ainda, naqueles sa-
crificados  por  incidência  de  doenças  infectocontagiosas,
bem como nos que apresentarem hipo ou hipertermia. Os
animais  necropsiados  podem  ter  duas  destinações,  que
são:

(A) graxaria e congelamento.

(B) graxaria e autoclave especial. 

(C) autoclave especial e salga. 

(D) autoclave especial e conserva.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desinfecção dos currais de matança deve realizar-se 

(A) diariamente, nos estabelecimentos exportadores. 

(B) mensalmente, nos estabelecimentos de comércio in-
terno. 

(C) diariamente, independente do âmbito de comércio do
estabelecimento. 

(D) quinzenalmente, independente do âmbito de comér-
cio do estabelecimento.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  critérios  definidos  para  embarque,  desembarque  e
transporte frigorífico de produtos de origem suína devem
atender às seguintes determinações:

(A) o embarque de congelados somente poderá ser reali-
zado quando a temperatura interna das carnes atingir
no mínimo -10 ºC, durante o desembarque. 

(B) os veículos frigoríficos devem estar devidamente hi-
gienizados e com temperatura interna das câmaras
a 5 ºC, durante embarque e desembarque. 

(C) o embarque de cortes resfriados somente poderá ser
realizado quando a temperatura das massas muscu-
lares estiver entre 1 ºC e - 1ºC. 

(D) o transporte de miúdos resfriados poderá ocorrer em
bandejas, diretamente sobre o piso do veículo, desde
que tais bandejas sejam de aço inoxidável.

 
▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre o regulamento técnico para fixação de identidade e
qualidade de carne mecanicamente  separada (CMS)  de
aves, bovinos e suínos,

(A) entende-se por CMS a carne obtida por processo de
moagem e separação de ossos de animais de açou-
gue, destinada à elaboração de produtos específicos.

(B) aceita-se a utilização de ossos, carcaças ou partes
de animais de açougue que tenham sido aprovados
para consumo pelo serviço de inspeção federal. 

(C) entende-se que é uma carne obtida por processo de
moagem e separação de ossos de animais de açou-
gue, podendo estar em temperatura ambiente. 

(D) aceita-se a utilização de ossos e vísceras não comes-
tíveis de carcaças, desde que assegurem o mínimo
de 18% de teor proteico e máximo de 40% de teor li-
pídico. 
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são os métodos analíticos físico-químicos oficiais de
caráter qualitativo preconizados para o controle de leite?

(A) Fosfatase alcalina, peroxidase e acidez titulável.

(B) Amido, cloretos, acidez titulável.

(C) Fosfatase alcalina, álcool/alizarol, nitrogênio proteico.

(D) Neutralizantes da acidez, peroxidase, cloretos. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prova de cocção destinada à avaliação físico-química de
alimentos de origem animal fundamenta-se na observação
das modificações:

(A) de consistência, odor e sabor, ocorridos nos alimen-
tos em início de decomposição, ressaltados quando a
amostra é submetida ao aquecimento. 

(B) unicamente de  coloração e odor,  ocorridos nos  ali-
mentos  em  início  de  decomposição,  ressaltados
quando a amostra é submetida ao aquecimento. 

(C) da solubilidade dos corantes artificiais, ocorridos nos
alimentos  em  início  de  decomposição,  ressaltados
quando a amostra é submetida ao aquecimento.

(D) unicamente de coloração e solubilidade dos corantes
artificiais,  ocorridos nos  alimentos em início  de de-
composição, ressaltados quando há aquecimento. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os procedimentos especificados em norma, para estabele-
cimentos que fabricam produtos de origem animal, com a
finalidade de controle de  Listeria monocytogenes em pro-
dutos de origem animal, prontos para consumo, conside-
ram as seguintes características físico-químicas:

(A) pH superior  a 4.4  ou  atividade de água superior  a
0.92 ou concentração de cloreto de sódio inferior  a
10%, respeitadas as características de seus proces-
sos de produção. 

(B) pH superior  a 7.4  ou  atividade de água superior  a
0.60 ou concentração de cloreto de sódio superior a
10%, respeitadas as características de seus proces-
sos de produção. 

(C) pH inferior a 4.4 ou atividade de água entre 0.80 e
0.92 ou concentração de cloreto de sódio inferior  a
10%, respeitadas as características de seus proces-
sos de produção. 

(D) pH inferior a 7.4 ou atividade de água entre 0.80 e
0.92 ou concentração de cloreto de sódio superior a
10%, respeitadas as características de seus proces-
sos de produção. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o monitoramento microbiológico e controle de Salmo-
nella sp. em carcaças de frangos e perus, 

(A) a amostra constituída de duplicata de cortes de car-
caças deverá ser colhida imediatamente após o gote-
jamento e antes da embalagem primária.

(B) os procedimentos laboratoriais devem ser executados
por laboratórios oficiais apenas, de acordo com a le-
gislação pertinente. 

(C) as metodologias analíticas adotadas devem ser efe-
tuadas segundo métodos oficiais, métodos aprovados
e recomendados pelo DIPOA. 

(D) o produto com ação antimicrobiana poderá ser utiliza-
do durante a colheita, exceção feita ao cloro, de acor-
do com a legislação vigente. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando as doenças veiculadas por alimentos, pode-
se  apontar  como  bactéria  patogênica  causadora  desse
tipo de doenças:

(A) Clostridium perfringens 

(B) Neosartoria fisheri 

(C) Fusarium proliferatum 

(D) Pseudomonas aeruginosa 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após a ingestão de diversos alimentos em uma festa, vá-
rios indivíduos relataram que, em um período de oito a 16
horas,  apresentaram diarreia  intensa,  dores  abdominais,
tenesmos retais, não ocorrendo naúsea e vômito, configu-
rando uma síndrome diarreica. Os alimentos foram recolhi-
dos para análise e identificou-se a bactéria patogênica

(A) Staphylococcus aureus. 

(B) Bacillus cereus. 

(C) Listeria monocytogenes. 

(D) Salmonella typhimurium. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na avaliação de um cadáver, são aspectos macroscópicos
relacionados a um coágulo que permitem diferenciá-lo de
um trombo:

(A) o aspecto gelatinoso e elástico. 

(B) a aparência seca e friável. 

(C) a consistência dura e a cor vermelha.

(D) a superfície rugosa e a falta de brilho. 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alteração patológica que ocorre quando bactérias sapro-
fíticas crescem em tecidos necróticos, levando-os à putre-
fação, é a

(A) autólise. 

(B) gangrena. 

(C) degeneração. 

(D) necrobiose. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual o mecanismo que resulta em hipotermia decorrente
da perda de calor durante a conversão de material líquido
para o estado gasoso, na superfície da pele, pelo trato res-
piratório, ou na exposição de cavidades corporais durante
uma cirurgia?

(A) Convecção 

(B) Radiação 

(C) Evaporação 

(D) Condução 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A perda da consciência de um animal devido à privação do
cérebro de oxigênio ou glicose por breve lapso de tempo é
conhecida como

(A) narcolepsia. 

(B) cataplexia.

(C) síncope.

(D) epilepsia.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A condição clínica imputada a  um animal,  caracterizada
por salivação, engasgamento agudo, tosse e apetite voraz,
ao se alimentar, é a

(A) regurgitação.

(B) náusea.

(C) cinetose.

(D) disfagia.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como é classificado o som emitido por órgãos que contêm
ar, como, por exemplo, os pulmões, após sua percussão?

(A) Ressonante 

(B) Abafado 

(C) Timpânico 

(D) Maciço 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao exame clínico dos olhos e anexos, a ptose palpebral é
identificada pela

(A) eversão da pálpebra inferior. 

(B) inversão da pálpebra superior. 

(C) queda da pálpebra superior. 

(D) paralisia da pálpebra inferior.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São condições  clínicas  consideradas  causas  de anemia
arregenerativa:

(A) coagulopatias adquiridas e hemorragia gastrintestinal.

(B) insuficiência renal crônica e deficiência de ferro. 

(C) babesiose e coagulação intravascular disseminada. 

(D) intoxicação por cobre e distúrbios plaquetários. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São consideradas causas de hemoptise: 

(A) hipertensão contínua e trombocitopatia. 

(B) trombocitopenia e policitemia. 

(C) trauma nasal e neoplasia de fossas nasais. 

(D) bronquiectasia e tromboembolia pulmonar. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual substância é considerada inotrópica positiva por inibir
a  enzima  Na+-K+-ATPase  na  membrana  plasmática  do
miocárdio, resultando na retenção de sódio intracelular, o
que favorece o influxo de cálcio, responsável pelo aumen-
to da contratilidade cardíaca?

(A) Digitálico 

(B) Epinefrina 

(C) Dopamina 

(D) Amrinona 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A seguinte condição resulta em Diabetes mellitus do tipo I:

(A) hiperadrenocorticismo 

(B) corticoterapia prolongada 

(C) amiloidose das ilhotas 

(D) acromegalia 
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São antibióticos que possuem reconhecido efeito nefrotó-
xico:

(A) Penicilina e Clindamicina 

(B) Ampicilina e Cefalotina 

(C) Amoxicilina e Clavulanato 

(D) Canamicina e Sulfametoxazol 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os distúrbios mieloproliferativos de granulócitos são repre-
sentados pela leucemia

(A) neutrofílica. 

(B) monocítica. 

(C) megacariocítica. 

(D) linfoblástica. 

conhecimentos_específicos_médico_veterinário


