
 

 

 

 

VETERINÁRIO 
TURNO: TARDE 

 

[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 01/2015 da Prefeitura Municipal de Frutal] 

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização da prova: caneta e a 

Cédula de Identidade.  

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.  

03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:  

a) este caderno de prova; e  

b) a folha de resposta, com seu nome. 

CADERNO DE PROVA  

 

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha (A, B, C e D), 

numeradas de 01 a 40. Confira-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a 

chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre falhas na impressão e/ou 

montagem.  

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.  

06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.  

07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.  

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos na folha de respostas. 

Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.  

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul ou preta, escrita grossa. 

Não faça uso de lápis, borracha ou corretivo.  

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.  

11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma resposta ou 

preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão consideradas nulas.  

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do local de prova.  

13. Duração da prova: 04h (quatro horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato e ao 

preenchimento da folha de respostas.  

14. Guarde o seu relógio antes do início da prova no Porta Objetos fornecido. O tempo de realização da prova será 

controlado pelo Fiscal de sala.  

15. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o no Porta Objetos destinado.  

16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 60 (sessenta) minutos de seu início, sem portar 

o Caderno de Prova.  

17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente quando faltar 60 (sessenta) minutos para seu término.  

18. Os 05 (cinco) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao mesmo tempo, assinar o 

Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.  

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes da folha de respostas 

poderá implicar a anulação da sua prova. 

 

 
APLICAÇÃO: 13/03/2016 

PAGINA: 1 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL  

Estado de Minas Gerais 

CONCURSO EDITAL Nº  01/2015 



Concurso Público Prefeitura de Frutal - MG 

 
APLICAÇÃO: 13/03/2016 

PAGINA: 2 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO  

Invasão de privacidade 

O inconveniente da análise do olho é mostrar mais do que o dono gostaria de revelar 
 
 Diz o ditado que os olhos são o espelho da alma. Ao pé da letra é um exagero, mas o fato é que eles revelam 
muito sobre o organismo de cada um. Doenças genéticas e uso de drogas podem ser facilmente detectadas, numa 
análise da íris. 
 É por isso que esse tipo de identificação tem gerado polêmica. Se uma empresa quiser substituir o crachá 
por ela, seu computador pode ser programado para procurar indícios de infecções graves entre funcionários e demiti-
los. 
 “Quanto mais aprimoramos a tecnologia de identificação, mais facilitamos a de espionagem”, admitiu John 
Daugman, especialista em reconhecimento de íris da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. “As soluções para 
isso são leis que regulem o equipamento. Ele deve sair de fábrica com dispositivos que bloqueiem seu uso para 
invasão da privacidade alheia.” 

 
Superinteressante, ago. 1999. 

 

Questão 01 

Após ler e analisar o texto acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) O texto é formado por três parágrafos. 

B) O suporte do texto é John Daugman. 

C) O texto foi publicado em 1999. 

D) O texto é matéria jornalística. 

Questão 02 

“É por isso que esse tipo de identificação tem gerado polêmica. Se uma empresa quiser substituir o crachá por ela, 
seu computador pode ser programado para procurar indícios de infecções graves entre funcionários e demiti-los”. 
 

No excerto acima, a que se refere o termo destacado? 
 

A) Ao ditado que os olhos são o espelho da alma. 
B) Que os olhos revelam muito sobre o organismo de cada um. 
C) A análise da íris. 
D) Doenças genéticas e uso de drogas podem ser facilmente detectadas. 
 

Questão 03 
 

Qual é a justificativa para a utilização das aspas no texto? 

A) Para explicar que se trata de transcrição literal de matéria que dá embasamento ao texto. 

B) Para refutar a tese defendida no texto.  

C) Para introduzir falas que explicam onde são desenvolvidas as pesquisas que são relatadas no texto. 

D) Para introduzir argumentos de autoridade à tese defendida no texto. 

Questão 04 

Assinale a alternativa em que a linguagem utilizada foi a norma culta da língua, sem emprego de expressões da 
linguagem informal. 

A) As mina de Sampa são legais. 

B) Sua mãe casou-se novamente e a família mudou-se para Durban. 

C) Me empreste seu livro para eu estudar para a prova, por favor. 

D) Vou te deixar todas as minhas joias como herança. 

Questão 05 

Aponte a alternativa que contém apenas palavras paroxítonas. 

A) Baú; onomatopeia; causa; lugar. 

B) Imputada; primeiro; rascunho; história. 

C) Soneto; alternância; autônomo; saia. 

D) Sótão; notáveis; fenômenos; poesia. 
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Questão 06 

Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta quanto à classificação do 
predicado, na sequência em que são apresentados nas frases. 

Fernando Pessoa nasceu naquela capital provinciana a 13 de junho de 1888. 

Aquele quadro do pintor desconhecido parecia uma simples tela. 

Sua poesia tornou as palavras mais belas. 

A) Verbal; nominal; verbo nominal. 
B) Nominal; verbal; verbo nominal. 
C) Verbo nominal; verbal; nominal. 
D) Verbal; verbo nominal; nominal. 

Questão 07 

Aponte a alternativa que NÃO apresenta erro de utilização de vírgula, por excesso ou por omissão. 

A) Comprei-lhe meias, cuecas, calças e, camisas. 

B) Os primeiros passos do adorável infante, foram dados na presença de todos. 

C) Comemos todos os pratos, ainda que frios, pois estávamos famintos. 

D) Viajou para São Paulo, à noite a comitiva. 

Questão 08 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de utilização de vocábulo por se tratar de parônimo. 

A) Todos os cumprimentaram por suas grandes atuações. 

B) Ao constatarem que o perigo estava iminente, todos se protegeram. 

C) O submarino imergiu para o fundo do mar tão logo chegou a mar aberto. 

D) O réu foi condenado por unanimidade, pois todos consideraram que ele infligiu a lei. 

Questão 09 

Nas frases abaixo, as locuções adjetivas destacadas podem ser corretamente substituídas por adjetivos. Assinale a 
alternativa que contém os adjetivos que correspondem à correta substituição das locuções, nas frases, em 
sequência. 

Seu trabalho ficou muito bom: qualidade de mestre. 

A personagem foi criada com características de criança.  

Fazer tarefas de casa é obrigação de aluno. 

Elaborar provas e trabalhos é obrigação de professor. 

A) Docente; pueril; discente; magistral. 

B) Discente; magistral; pueril; docente. 

C) Pueril; magistral; discente; docente. 

D) Magistral; pueril; discente; docente. 

Questão 10 

Assinale a alternativa em que a grafia por extenso do número ordinal está incorreta. 

A) 24º - vigésimo quarto 

B) 57º - quinquagésimo sétimo 

C) 210º - duzentésimo décimo 

D) 75º - septuagésimo quinto. 

 

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 

Sabendo que a razão entre a minha idade e de meu irmão mais velho é 2/3 e nossas idades somadas são 60 anos, 

qual a idade do meu irmão mais velho? 

A) 40 anos         B) 30 anos        C) 36 anos        D) 42 anos 

Questão 12 

O conjunto A é formado por 100 números e conjunto B por 120 números. Sabendo que a união desses conjuntos 
forma um conjunto com 180 números, quantos números tem a interseção desses conjuntos? 

A) 40            B) 20                  C) 30               D) 10 
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Questão 13 

A função  f(x) = x² - 12x + 27 , representa a evolução do saldo (em milhares de reais) de uma empresa em função dos 

anos desde a sua fundação. Qual é o saldo dessa empresa, no ano que ela completar 10 anos de funcionamento? 

A) R$ 10.000,00         B) R$ 15.000.00          C) R$ 7.000,00        D) R$ 27.000,00 

Questão 14 

Em uma liquidação de veículos da concessionária Ômega, foi ofertado um carro popular da seguinte forma: 

60 % de entrada e taxa zero em 24 x R$ 500,00. 

(Note que taxa zero é financiamento sem juros e demais taxas já estão inclusas). 

Considerando essa oferta, qual é o valor total pago por esse carro no término de seu financiamento?  

A) R$ 40.000,00        B) R$ 30.000,00          C) R$ 25.000,00         D) R$ 38.000,00 

Questão 15 

Analise as proposições lógicas abaixo: 

             I- Botafogo e Flamengo disputaram a final do campeonato carioca 2015. 

II-Batata é uma leguminosa e maçã é uma fruta. 

III-João é mineiro ou Pedro é carioca. 

IV-Cachorro e gato são animais.   

Assinale a opção que indica apenas as proposições lógicas simples: 
 

A) I e II        B) II e III   C) I e IV     D) I, II, III, IV 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS 

Questão 16 

Para se mudar a Lei Orgânica do Município de Frutal (MG) é necessário que: 
 

I – o prefeito ou cinco vereadores apresentem a proposta. 
II – o município não se encontre em estado de sítio ou de intervenção. 
III – se realize a votação em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando 
obtiver, em ambos as votações, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
 

É CORRETO o que se complementa a afirmação do enunciado somente em: 

A) I apenas.        B) I e II apenas.        C) II e III apenas.         D) I, II e III. 

Questão 17 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Frutal NÃO é uma atribuição privativa do Prefeito: 

A) delimitar o perímetro urbano do município; 

B) nomear e exonerar os Secretários Municipais, os Subprefeitos e o Procurador-Geral do Município. 

C) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamentos para sua fiel 
execução; 

D) exercer, com auxílio dos Secretários Municipais, dos Subprefeitos e do Procurador-Geral do Município, a direção 
superior da Administração Municipal; 

Questão 18 

A leste, Frutal faz limite com o município de: 

A) Planura          B) Guaraci          C) Pirajuba         D) Comendador Gomes 

Questão 19 

Sobre o relevo do município de Frutal é correto afirmar: 

A) Tem predominância de terrenos cristalinos e basálticos. 

B) Sua topografia se divide em parte dos terrenos plana e parte ondulada. 

C) Compreende depressões e patamares distribuídos por todo seu território. 

D) Predominantemente montanhoso em função do movimento das placas tectônicas do oeste de Minas.  
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Questão 20 

Criado em 1975 por Oplonizia Alves de Oliveira, o hino de Frutal é intitulado: 

A) Eu te saúdo Frutal 

B) Frutal orgulha o Brasil 

C) Frutal é cabocla mineira do Brasil 

D) Frutal es esperança de seu povo varonil 

Questão 21 

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.  

Registra-se na história de Frutal que no dia 5 de outubro de 1885, de acordo com Lei n.º 3325, o distrito foi 
emancipado e elevado à categoria de ___________, denominada _________________, desmembrando-se de 
Uberaba.  

A) Município / Frutal 

B) Vila / Carmo do Fructal 

C) Arraial / Nossa Senhora do Carmo 

D) Distrito / Nossa Senhora do Carmo de Fructal 

Questão 22 

Em meados de 2015 a presidente Dilma Rousseff sancionou com seis vetos o novo Marco Legal da Biodiversidade 
(Lei 13.123/15), que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. O 
objetivo desta legislação é reduzir a burocracia e estimular a pesquisa e inovação com espécies nativas. Um dos seis 
vetos relaciona-se ao artigo que definia os órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento dessa lei. Segundo 
a Presidência da República, a distribuição dessas responsabilidades é de competência do:  

A) Judiciário.         B) Executivo.           C) Ministério Público.         D) Congresso Nacional.  

Questão 23 

'Aletheia' foi o nome dado a 24ª fase da Operação Lava Jato e teve como foco principal o:  

A) senador Delcídio do Amaral. 

B) ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

C) presidente da Câmara Eduardo Cunha. 

D) ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Questão 24 

Que nação asiática vem gerando grande preocupação a comunidade internacional pela constante divulgação de 
testes com armas nucleares e mísseis, o que gerou severas sanções da Organização das Nações Unidas – ONU? 

A) Irã               B) Iraque              C) Coreia do Sul             D) Coreia do Norte 

Questão 25 

Segundo a Organização Internacional para Migrações (OIM) mais de um milhão de refugiados e imigrantes chegaram 
na Europa em 2015, um número quatro vezes maior ao registrado em 2014. Sobre esta grave situação que vem 
gerando grande instabilidade e a acentuação de diversos problemas sociais no continente europeu é CORRETO 
afirmar: 

I – Grécia foi em 2015 a principal via acesso dos imigrantes e refugiados ao continente. 
II – Quase metade das pessoas que chegou a Europa em 2015 veio de países em conflito na África. 
III – O objetivo da maior parte dos imigrantes é chegar aos países mais prósperos como Reino Unido e Alemanha.  

É CORRETO o que se afirma somente em: 

A) II apenas.        B) I e II apenas.        C) I e III apenas.        D) I, II e III. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 26 

A eficiente higienização de indústrias de produtos de origem animal envolve vários processos e etapas realizadas 

com o objetivo de evitar a ação dos fatores causadores da contaminação dos alimentos, que levam a perda de suas 

qualidades organolépticas e nutricionais, ocasionam a degradação e podem resultar em risco à saúde pública. Dentre 

os processos abaixo relacionados, aquele que tem como objetivo reduzir a contagem microbiana nos utensílios e 

equipamentos de preparo de alimentos antes de seu manuseio é: 

A) Sanitização        B) Desinfecção       C) Antissepsia       D) Esterilização 
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Questão 27 

Visando a melhoria da rentabilidade da atividade, muitos produtores de leite estão buscando a industrialização de seu 

produto no próprio estabelecimento produtor. De acordo com a Instrução Normativa nº 62 de 29 de dezembro de 

2011, para a produção de Leite Pasteurizado tipo A, é CORRETO afirmar:  

A) O pasteurizador deve ser de placas e possuir painel de controle, termo-registrador automático, termômetros e 
válvula automática de desvio de fluxo, bomba positiva ou homogeneizador, sendo que a refrigeração a 7°C (sete 
graus Celsius) máximos após a pasteurização deve ser feita igualmente em seção de placas; 

B) Abastecimento de água: a fonte de abastecimento deve assegurar um volume total disponível correspondente à 
soma de 50 l (cinquenta litros) por animal a ordenhar e 10 l (dez litros) para cada litro de leite produzido. 

C) O Controle rigoroso de brucelose (Brucellaabortus) e tuberculose (Mycobacterium bovis): o estabelecimento de 
criação deve cumprir normas e procedimentos de profilaxia e saneamento com o objetivo de obter certificado que 
esta livre de brucelose e de tuberculose, em conformidade com o Regulamento Técnico do Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal; 

D) A responsabilidade pelo controle de qualidade do produto elaborado é em parte da Granja Leiteira e em parte do 
Serviço de Inspeção Federal, inclusive durante sua distribuição, sendo que o Serviço de Inspeção Federal irá 
monitorar a produção e distribuição através de verificação diária do estabelecimento. 

Questão 28 

Para a produção de Leite Cru Refrigerado de acordo com a Instrução Normativa n.º 62, de 29 de dezembro de 2011, 

os padrões de qualidade do produto devem seguir os seguintes requisitos: 

A) Percentual de matéria gorda de no mínimo 3,2%. 

B) Acidez titulável, em g(gramas) de ácido lático/100 ml de 0,14 a 0,20.  

C) Índice crioscópio de -0,530°H a -0,550°H (equivalentes a -0,512°C e a -0,531°C) 

D) percentual mínimo de proteína de 3,0%. 

Questão 29 

Surgido da necessidade de se garantir a qualidade e segurança da produção e processamento dos produtos de 

origem animal foi criado o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal– RIISPOA. 

No que se refere a inspeção post mortem de suínos, devem ser adotados os seguintes critérios EXCETO: 

A) Nas afecções da pele - os suínos atingidos de urticária, "DemodexFolliculorum", eritema e esclerodermia podem 

ser aproveitados para consumo, depois de removidas e condenadas as partes afetadas e desde que a musculatura 

se apresente normal.  

B) Cisticercose – Não é permitido o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes de carcaças com infestações 

intensas por "CysticercusCellulosae", para o fabrico de banha. 

C) Esta inspeção consiste no exame de todos os órgãos e tecidos, abrangendo a observação e apreciação de seus 

caracteres externos, sua palpação e abertura dos gânglios linfáticos correspondentes, além de cortes sobre o 

parênquima dos órgãos, quando necessário.  

D) Icterícia - Devem ser condenadas todas as carcaças que apresentem coloração amarela intensa, ou amarelo-

esverdeada.  

Questão 30 

Com a constante preocupação com a segurança alimentar, torna-se de suma importância o conhecimento das 

doenças transmitidas por alimentos, mais comumente conhecidas como DTAs. Neste contexto temos como agentes 

bacterianos mais frequentemente encontrados que são exemplo de enfermidades causadoras de intoxicações: 

A) Staphylococcus aureus e Aspergillus flavus. 

B) Shigella spp.e Clostridium perfringens. 

C) Campylobacter jejuni e Giardia lamblia. 

D) Clostridium botulinume Staphylococcus aureus. 
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Questão 31 

Na implantação do sistema APPCC é muito importante conhecer as definições e o significado dos sete princípios 

necessário para sua elaboração. Partindo deste conceito a ordem recomendada a ser seguida em um processo de 

fabricação de produtos alimentícios é: 

A) Realizar uma análise de perigos, verificação, determinação do PCC, monitorização, estabelecer limites críticos, 

registro, ações corretivas; 

B) Determinação do PCC, estabelecer limites críticos, realizar uma análise de perigos, monitorização, verificação, 

registro, ações corretivas; 

C) Realizar uma análise de perigos, determinação do PCC, estabelecer limites críticos, monitorização, ações 

corretivas, verificação e registro; 

D) Estabelecer limites críticos, realizar uma análise de perigos, determinação do PCC, verificação, registro, ações 

corretivas, monitorização. 

Questão 32 

Nas usinas de processamento de leite UHT (Ultra High Temperature), que consiste num processo utilizado para 

esterilização de alimentos através do aquecimento e, imediatamente a seguir, do resfriamento. O objetivo é 

maximizar a destruição de micro-organismos com o mínimo de alterações químicas ao produto. Isso significa 

encontrar a combinação ideal entre temperatura e tempo de processamento para diferentes tipos de alimento.  Qual a 

opção abaixo que apresenta o fluxograma básico de processamento industrial de leite UHT, segundo as normas de 

APPCC, em uma usina de beneficiamento de leite. 

A) Recepção do leite; clarificação, padronização, homogeneização, aquecimento, resfriamento, enchimento e envase, 

armazenamento e distribuição. 

B) Recepção do leite; padronização, clarificação, homogeneização, aquecimento, resfriamento, enchimento e envase, 

armazenamento e distribuição. 

C) Recepção do leite; padronização, homogeneização, clarificação, aquecimento, resfriamento, enchimento e 

envase, armazenamento e distribuição. 

D) Recepção do leite; homogeneização, padronização, clarificação, aquecimento, resfriamento, enchimento e 

envase, armazenamento e distribuição. 

Questão 33 

O ovo é um dos alimentos mais completos da dieta humana, apresenta uma composição rica em vitaminas, minerais, 

ácidos graxos e proteínas de excelente valor biológico (RÊGO et al., 2012). O ovo inteiro ou a clara e gema 

representam um ingrediente essencial em muitos produtos alimentares ao combinar propriedades nutricionais e 

funcionais. Quanto ao seu comércio interno e internacional, segundo o Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA, é correto afirmar que segundo seu peso, os ovos são 

classificados de acordo com seu peso em: (assinale a alternativa correta) 

A) Ovo Extra: possuir peso superior a 63 g (sessenta e três gramas).  

B) Ovo Especial: possuir peso entre 55 g (cinquenta e cinco gramas) a 62 gramas (sessenta e duas gramas),  

C) Ovo de primeira qualidade: possuir peso entre 49g (quarenta e nove gramas) e 54g (cinquenta e quatro gramas). 

D) Ovo de segunda qualidade e terceira qualidade: possuir peso entre 40 g (quarenta gramas) a 48 g (quarenta e oito 

gramas) e 35 (trinta e cinco gramas) a 39 g (trinta e nove gramas) respectivamente. 

Questão 34 

O cumprimento das boas práticas de fabricação e das exigências sanitárias é a base para a produção de alimentos 

inócuos. Quando da aplicação de medidas preventivas de controle sobre um ou mais fatores nas etapas do processo 

de fabricação e preparação do produto, o procedimento o qual se divide em duas fases , sendo elas a pré-

operacional e operacional é conhecido como: 

A) Ponto Crítico de Controle – PCC. 

B) Procedimento Padrão de Higiene Operacional – PPHO. 

C) Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC. 

D) Procedimento Padrão de Higienização – PPH  
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Questão 35 

De acordo com as  Boas Práticas de Fabricação – BPF, aplicadas nas indústrias de produção de alimentos de origem 

animal é correto afirmar, EXCETO: 

A) A adoção das Boas Práticas de Fabricação – BPF em uma indústria constitui pré-requisito para implantação do 

sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC. 

B) Os Procedimentos Padrões de Higiene Operacional – PPHO são parte integrante das BPF, mas devido a sua 

importância, é necessário estudá-los em separado. 

C) Todas as instalações dos estabelecimentos, onde se manipulam alimentos, deve haver um fluxo linear de 

produtos e controle de tráfego para minimizar a contaminação cruzada de produtos crus com cozidos e de áreas 

sujas com áreas limpas. 

D) Todo colaborador que trabalhe na área de manipulação de alimentos deve lavar as mãos antes do início dos 

trabalhos, imediatamente após o uso do sanitário, após a manipulação de material contaminado e todas as vezes que 

se torne necessário. Entretanto o uso de luvas descartáveis exime o manipulador desta obrigação. 

Questão 36 

A matança de emergência é aquela à qual são submetidos os animais que chegam ao estabelecimento em precárias 

condições físicas ou de saúde, impossibilitando-os de atingir a sala de matança por seus próprios meios, como 

também aqueles retidos no curral de observação. Segundo o capítulo II, matança, artigo 130 do RIISPOA, é 

considerada causa para matança de emergência as seguintes situações: 

A) Doenças infecciosas que possam causar problema na linha de abate. 

B) Clostridioses em geral. 

C) Animais apresentando claudicação e dificuldade de se locomover 

D) Fraturas, contusões generalizadas e hemorragias 

Questão 37 

Segundo Regulamento Técnico para carne de aves (Portaria 210 – 1998) na inspeção pos mortem é correto afirmar: 

A) O gotejamento deverá ser realizado, imediatamente após o pré-resfriamento, com as carcaças suspensas pelos 

pés. 

B) A insensibilização não deve promover, em nenhuma hipótese, a morte das aves e deve ser seguida de sangria no 

prazo máximo de 12 (doze) segundos. 

C) Os pés e pescoço com ou sem cabeça, quando retirados na linha de evisceração para fins comestíveis, deverão 

ser imediatamente resfriados. 

D) A temperatura das carnes manipuladas na seção de cortes de carcaças não poderá exceder 10ºC. 

Questão 38 

Na prática da inspeção industrial e sanitária do pescado, que compreende os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, 

quelônios e mamíferos de água doce ou salgada, usados na alimentação humana ou para o aproveitamento de seus 

subprodutos (RIISPOA – 1952). É correto afirmar, EXCETO: 

A) O pescado por natureza pode ser fresco, resfriado ou congelado, sendo que a temperatura de armazenamento 

estabelece esta natureza. 

B) Pescado em conserva é o produto elaborado com pescado íntegro ou em partes, envasado em recipientes 

herméticos e esterilizados, podendo ser ao natural, em azeite ou óleos comestíveis, em escabeche entre outros. 

C) Entende-se por "subprodutos não comestíveis de pescado" todo qualquer resíduo de pescado devidamente 

elaborado. Os resíduos resultantes de manipulações de pescado, bem como o pescado condenado, devem ser 

destinados ao preparo de subprodutos não comestíveis. 

D) Considera-se impróprio para o consumo, o pescado que apresentar aspecto repugnante, mutilado, traumatizado 

ou deformado; que apresente coloração, cheiro ou sabor anormais; portador de lesões ou doenças microbianas que 

possam prejudicar a saúde do consumidor.  
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Questão 39 

A tuberculose bovina é uma zoonose infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium bovis, muitas vezes transmitida 

ao homem a partir de animais e veiculadas por seus produtos. A inspeção do leite e a inspeção da carne realizada 

durante o abate de animais tem contribuído para o êxito do controle desta doença de procedência animal em diversos 

países do mundo. Responsável por uma significativa causa de condenação de animais em matadouros, resultando 

em perdas econômicas. Na identificação das lesões tuberculosas na linha de inspeção bem como a destinação 

correta da carcaça quanto ao tipo de lesão, é correto afirmar: 

A) Animais febris ao exame ante mortem – esterilização pelo calor. 

B) Parte das carcaças ou órgãos que se contaminarem com material tuberculoso por contaminação acidental – 

condenação total da carcaça. 

C) Lesões de tuberculose acompanhada de caquexia ou anemia – condenação total da carcaça. 

D) Lesões miliares de parênquimas ou serosas – condenação parcial da carcaça. 

Questão 40 

Segundo o RIISPOA – 1952, são condenados os suínos que no exame ante mortem apresentem temperatura retal 

igual ou superior a: 

A) 39,0 ° C              B) 40,5 ° C           C) 41,0 ° C          D) 39,5 ° C 

 


