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PORTUGUÊS
As questões 01 e 02 referem-se ao texto seguinte.
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

“Na rua, Rubião encontrou Sofia com uma senhora
idosa e outra moça. Não teve olhos para ver bem as
feições destas; todo ele foi pouco para Sofia. Falaram-se
acanhadamente, dois minutos apenas e seguiram o seu
caminho. Rubião parou adiante, e olhou para trás; mas as
três senhoras iam andando sem voltar a cabeça. Depois do
jantar, falou consigo:
– “Irei lá hoje?”
Reflexionou muito sem adiantar nada. Ora que sim, ora
que não. Achara-lhe um modo esquisito; mas lembrava-se
de que sorriu, – pouco, mas sorriu. Pôs o caso à sorte: se o
primeiro carro que passasse viesse da direita, iria; se
viesse da esquerda, não. E deixou-se estar na sala no
“pouf” central, olhando. Veio logo um tílburi da esquerda.
Estava dito; não ia a Santa Teresa. Mas aqui a consciência
reagiu; queria os próprios termos da proposta: um carro.
Tílburi não era carro. Devia ser o que vulgarmente se
chama carro, uma caleça inteira ou meia, ou ainda uma
vitória. Daí a pouco vieram chegando da direita muitas
caleças, que voltavam de um enterro. Foi.”
(Machado de Assis)

Vocabulário auxiliar
caleça: carruagem de quatro rodas e dois assentos, puxada por
uma parelha de cavalos.
tílburi: carro de duas rodas e dois assentos, sem boléia, com
capota, e tirado por um só animal.
01. Dadas as proposições,
I.
II.

03. Assinale a opção bem redigida, considerando a normapadrão da língua portuguesa.
A) Os argumentos, dos mais tradicionais, ou conservadores,
não se justificam. Primeiro, porque o acordo ortográfico é
extremamente flexível com as questões etmológicas e
culturais e, segundo, porque admite-se a dupla grafia em
muitos casos.
B) Os argumentos, dos mais tradicionais ou conservadores,
não se justifica, primeiro, porque o acordo ortográfico é
extremamente flexível, com as questões etimológicas e
culturais, e, segundo, porque se admite a dupla grafia em
muitos casos.
C) Os argumentos, dos mais tradicionais, ou conservadores,
não se justificam. Primeiro, porque o acordo ortográfico é
extremamente flexível com as questões etimológicas e
culturais e, segundo, porque se admite a dupla grafia em
muitos casos.
D) Os argumentos dos mais tradicionais ou conservadores não
se justificam; primeiro, porque o acordo ortográfico é
extremamente flexível com as questões etimológicas e
culturais e, segundo, porque admite-se a dupla grafia em
muitos casos.
E) Os argumentos, dos mais tradicionais ou conservadores,
não se justifica. Primeiro, porque, o acordo ortográfico é
extremamente flexível, com as questões etmológicas e
culturais; e, segundo, porque se admite a dupla grafia em
muitos casos.
04. Dadas as assertivas quanto ao acento indicativo da crase,

A personagem Rubião apresenta um sentimento de
perseverança.

I.

Em “E reconciliado com o Brito, confessei a mim
mesmo que ele tinha bom coração e provavelmente não
reincidiria”, o a não deve receber o acento indicador de
crase, por estar antes de pronome pessoal.

II.

Em “Ao passar pelo colégio, ela lembrou as suas
terças-feiras, com a delicada simplicidade dum dever”, é
facultativo o uso do acento grave, por estar o a antes de
pronome demonstrativo.

De acordo com o contexto, a expressão “deixou-se
estar” (linha 13) denota expectativa.

III. O tema do fragmento pode ser mais bem expressado
em “Pôs o caso à sorte” (linha 11).
IV. O último período do texto apresenta uma característica
própria da linguagem científica: a concisão
pode-se dizer que

III. Em “Guilhermina preferia o dinheiro aquele jogo sem
criatividade”, o a não deve receber o acento grave, por
ser um pronome demonstrativo masculino.

A) apenas duas estão incorretas.
B) três estão incorretas.

IV. Em “Mas a fama, a glória, a qual sacrificaste a
juventude, não a alcançarás nunca!”, o a deve receber
o acento indicativo da crase, porque o pronome relativo
a qual refere-se a substantivo feminino.

C) apenas duas estão corretas.
D) três estão corretas.
E)
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todas estão corretas.

02. Entre as orações que formam o período “se o primeiro [...]
da esquerda, não” (linhas 11-13), encontram-se
A) três orações subordinadas, sendo uma delas principal em
relação às outras duas.
B) três orações subordinadas, sendo uma delas subordinada à
outra.
C) apenas duas orações subordinadas, sendo uma delas
principal em relação à outra.

verifica-se que
A) há duas corretas.
B) há três corretas.
C) todas são corretas.
D) há apenas uma errada.
E)

há três erradas.

D) três orações subordinadas coordenadas entre si.
E) apenas duas orações subordinadas coordenadas entre si.
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05. Assinale a opção incorreta quanto ao emprego de onde e
aonde.
A) “Em Israel, onde a praga atacou pela primeira vez, as
abelhas-operárias tombavam à beira da colméia.”
B) “Tenho uma estante repleta de livros sobre lugares aonde
nunca fui.”
C) “O Brasil é o único lugar onde os passageiros batem palmas
quando os aviões aterrissam.”
D) “Artistas colam ilustrações de personalidades nas ruas para
levar a arte a onde o povo está.”
E)

“A radiação vinda do sol atravessa a atmosfera terrestre
chegando à superfície aonde parte é absorvida e parte se
reflete.”

06. “Tropa de Elite não rompe só com a tradição nacional de
narrar uma história do ponto de vista do bandido: rompe
com a visão pia e romantizada do criminoso.”
(Veja, 17 out. 2007)
Considerando as proposições seguintes sobre o fragmento
acima,
I.

O fragmento apresenta um tom dramático e metafórico.

II.

Há utilização da linguagem conotativa.
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08. Quanto a aspectos gramaticais, observados nas alíneas
abaixo, marque a afirmativa correta.
A) O verbo aspirar em “[...] ele não pode aspirar à legítima
obediência civil ou armada”, apresenta a mesma regência
empregada em “Os operários da fábrica aspiram um ar de
péssima qualidade”.
B) Em “Acreditemos ou não nos dogmas [...]”, se
substituirmos a palavra em negrito pelo verbo crer, na
terceira pessoa do plural do presente do indicativo, teremos:
Creiam.
C) Em [...] os poderosos precisam apresentar-se ao povo [...],
empregou-se a ênclise de infinitivo, por ser a única opção
admissível.
D) Nos períodos “Como não restassem trabalhadores a
recrutar, na região, exigia-se de todos um esforço maior” e
“Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de
igreja”, a conjunção em negrito possui o mesmo valor
semântico.
E) Em “os poderosos precisam apresentar-se ao povo como
pessoas confiáveis e sérias. No Executivo, no Parlamento e,
sobretudo, no Judiciário, esta é a raiz do poder legítimo”, o
pronome demonstrativo foi empregado para retomar a um
termo imediatamente anterior.

III. Predomina no texto a função referencial.
IV. Por meio da função conativa, o autor busca persuadir o
leitor.

09. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do
período, na seqüência.
O administrador da empresa estava _____ hesitante quanto
_____ enviar _____ faturas _____ _____ notas fiscais e se
meia folha seria suficiente para enumerar os dados.

observamos que
A) todas as proposições são verdadeiras.
B) as proposições I, II e III são verdadeiras.

A) meia; à; as; anexo; às

C) as proposições II e III são verdadeiras.

B) meia; à; as; anexas; as

D) apenas a proposição I é verdadeira.
E)

C) meio; a; às; anexo; às

apenas a proposição III é verdadeira.

D) meia; a; às; anexo; as
07. Indique a alínea que apresenta
transformação da voz ativa em passiva.

corretamente

a

A) “A comissão de formatura estava fixando a data da colação
de grau”.

E)

10. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do
período abaixo.
__________ dentre vós podeis sinceramente __________
os desatinos que pratica __________ circunstância, em que
perde a razão de viver.

A data da colação de grau estava sendo fixada pela
comissão de formatura.
B) “[...] conforme a imaginei nos meus sonhos de criança [...]”
“[...] conforme ela foi imaginada por mim nos meus sonhos
de criança [...]”
C) "Os investigadores teriam questionado os depoimentos das
testemunhas".
Os depoimentos das testemunhas
questionados pelos investigadores.

estavam

sendo

D) “Realizarão neste final de semestre a exposição dos
achados arqueológicos.

meio; a; as; anexas; às

A) Quais / censurar-lhe / nesta
B) Qual / censurá-lo / naquela
C) Quais / censurar–lhe / naquela
D) Qual / censurá-lo / nessa
E)

Qual / censurar-lhe / naquela

Realizar-se-á a exposição dos achados arqueológicos neste
final de semestre.
E)

"Teriam localizado tropas inimigas, sitiando a cidade."
Ter-se-iam localizado tropas inimigas, sitiando a cidade.
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Baseando-se na figura abaixo, responda a questão 13.

Nas questões abaixo, a menos que seja explicitamente informado o
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em
configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado
para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e
clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse.
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

11. Assinale a afirmativa correta.
A) A placa-mãe é um dos dispositivos de hardware
responsáveis pelo armazenamento de dados no
computador, ou seja, é um tipo de memória secundária.
B) O mouse e o teclado são dispositivos de hardware de
entrada de dados.
C) O HD (Hard Disk), ou disco rígido, é um tipo de memória
secundária do computador, pois seus dados são voláteis, ou
seja, são perdidos sem a presença de energia elétrica.

13. Dadas as afirmativas abaixo,

D) A CPU (Central Processing Unit), além de ser responsável
pelo processamento, também possui a capacidade de
armazenar informações permanentes em seus circuitos,
mesmo com o computador desligado.
E) Com uma Unidade de CD-RW (Compact Disc - ReWritable)
instalada no computador, é possível também gravar mídias
de DVD (Digital Vídeo Disks).

I.

Para acessar o menu “Exibir” da Barra de Ferramentas
é suficiente pressionar as teclas ALT+X.

II.

Em páginas web, geralmente, um texto sublinhado é um
link.

III. É possível acessar uma página web a partir do Internet
Explorer digitando seu endereço na Barra de
Endereços e pressionando a tecla ENTER.

Baseando-se na figura abaixo, responda a questão 12.

está correto o que se afirma em
A) I e II.
B) I e III.
C) II, apenas.
D) II e III.
E)

I, II e III.

14. Assinale a afirmativa correta.
A) No Windows XP, a Lixeira é acessível a partir da Área de
Trabalho, dentro da opção Meu Computador.
B) A Área de Trabalho, ou Desktop, é considerada uma pasta
de sistema, pois nela estão instalados todos os aplicativos
contidos no computador.
12. Assinale a afirmativa correta
A) A configuração atual do Windows Explorer permite a
visualização de arquivos ocultos na pasta “ADEAL”.
B) O arquivo “folha de pagamento” é um documento do tipo
texto e que pode ser aberto pelo aplicativo Bloco de Notas.
C) O arquivo “palestra alimentos” é um arquivo de sistema que
possui configurações necessárias para instalação de
diversos tipos de hardware.
D) “Gado bovino” é um arquivo do tipo Planilha Excel e que,
provavelmente, possui extensão .doc, apesar de não ser
possível visualizá-la a partir do Windows Explorer.

C) O botão

pertence a Barra de Tarefas da

Área de Trabalho e contém atalhos para inúmeros
programas instalados no computador.
D) Ao pressionar as teclas CTRL+ I na Área de Trabalho o
menu Iniciar é automaticamente expandido.
E) Ao dar um clique duplo com o botão esquerdo do mouse
sobre qualquer parte da Área de Trabalho é aberta uma
janela de configuração de vídeo do computador.

E) As pastas “médio” e “superior” estão contidas na pasta
“fundamental”.
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15. Dadas as afirmativas abaixo, com base no endereço web
www.adeal.al.gov.br,
I.

GOV.BR indica que o endereço pertence a um site de
uma organização não-governamental brasileira.

II.

WWW (World Wide Web) no início do endereço
representa uma padronização de endereços web para
acesso à maioria dos sites na Internet.

02/12/2007

A figura abaixo serve como base para responder as questões 17
e 18.

III. ADEAL identifica um subdomínio pertencente ao
domínio AL.GOV.BR.
está correto o que se afirma em
A) I e II.
B) II, apenas.
C) II e III.
D) III, apenas.
E)

I, II e III.

A figura abaixo serve como base para responder a questão 16.
17. Dados os itens a seguir,

B

C

A

I.

O nome da planilha é SIMULAÇÃO POUPANÇA.

II.

Para editar o conteúdo da célula C2 basta dar um clique
sobre a célula com o botão esquerdo do mouse.

III. As teclas CAPS LOCK e NUM LOCK estão ativas.
IV. O botão

é usado para inserir uma nova planilha.

verifica-se que apenas
A) o I está correto.
B) o III está correto.
C) I e III estão corretos.
D) I, II e III estão incorretos.
E) III e IV estão incorretos.
18. Na planilha, está ativo o recurso de

16. A célula D7 está selecionada e o cursor do mouse está
posicionado na extremidade inferior direita. O seu formato é
de um sinal de mais +, logo se segurar o botão esquerdo do
mouse e arrastá-lo até a célula D8, esta célula será
preenchida por

A) Dividir, encontrado no menu Formatar.

A) =(E6+C7)*$D$3.

D) Dividir, encontrado no menu Dados.

B) =(E7+C7)*$D$4.

E) Congelar painéis, encontrado no menu Dados.

B) Congelar painéis, encontrado no menu Janela.
C) Dividir, encontrado no menu Janela.

C) =(E6+C8)*$D$5.
D) =(E7+C8)*$D$3.
E) =(E7+C8)*$D$4.
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19. Sobre a Mala direta é correto afirmar que, quando se
executa uma mesclagem,
A) um novo documento é criado para cada conjunto de
informações exclusivas e essas informações substituem os
espaços reservados adicionados ao documento secundário.

02/12/2007

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Qual o significado da sigla FAO?

B) dois novos documentos são criados para cada conjunto de
informações exclusivas e essas informações substituem os
espaços reservados adicionados ao documento secundário.

A) Organização Fundamental para a Alimentação.

C) será salvo automaticamente um arquivo que contém uma
cópia de cada documento mesclado exclusivo.

C) Fundação Americana de Observação Alimentar.

D) dois novos documentos são criados para cada conjunto de
informações exclusivas e essas informações não substituem
os espaços reservados adicionados ao documento principal.

E) Organismo de Controle de Alimentos Fermentáveis.

E) um novo documento é criado para cada conjunto de
informações exclusivas e essas informações substituem os
espaços reservados adicionados ao documento principal.

B) Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação.
D) Fundação de Fomento à Agricultura Orgânica.

22. O Codex Alimentarius é um fórum internacional estabelecido
pela Organização das Nações Unidas por meio da
A) FAO e OMS.
B) OMS e OIE.
C) ONU e OMC.

A figura abaixo serve como base para responder a questão 20.

D) FMI e OMC.
E)

FAO e FMI.

23. O Comitê do Codex Alimentarius do Brasil – CCAB – é
composto por 14 segmentos
A) de órgãos do governo, das indústrias e de órgãos de defesa
do consumidor.

2

B) de órgãos do governo e das indústrias.
C) das indústrias e de órgãos de defesa do consumidor.
D) de órgãos de defesa do consumidor.
E)
1

de órgãos do governo.

24. A OMC (Organização Mundial do Comércio) está situada
4
3

A) na França.
B) na Alemanha.
C) no Japão.
D) nos Estados Unidos.

20. Dadas as afirmativas a seguir,
I.

A movimentação pelos slides apenas poderá ser feita
através dos quadros 1 e 4.

II.

Pressionando a tecla F5 será exibida a apresentação.

III. Para inserir um Desing de slide, basta seguir o
caminho: menu Inserir > Design de slide.
IV. A combinação de teclas Ctrl + F1 exibe ou oculta o
Painel de Tarefas.
verifica-se que estão incorretas apenas

E)

25. A Instrução Normativa n° 15, de 30 de junho de 2006,
estabelece normas para
A) o diagnóstico de febre aftosa.
B) o combate à brucelose.
C) a vacinação peri-focal contra a febre aftosa.
D) habilitação de Médicos Veterinários sem vínculo com a
Administração Federal para emissão de Guias de Trânsito
Animal – GTA.
E)

A) I e II.
B) II e III.

na Suíça.

o controle de fabricação, transporte, armazenamento e
aplicação de vacinas contra a febre aftosa, a raiva, a
brucelose e ao carbúnculo sintomático.

C) I e III.
D) II, III e IV.
E) II e IV.
ADEAL – Médico Veterinário
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31. Que medidas preventivas devem ser adotadas contra a
introdução de algumas doenças em áreas livres ou de
ocorrência esporádica?

26. A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe sobre
A) as normas de importação de sêmen.
B) a proteção do consumidor e dá outras providências.

A) Usar técnicas sorológicas modernas, exames para isolar e
identificar a presença do microrganismo e quarentena dos
animais.

C) a criação do Código de Ética Médico Veterinário.
D) o transporte de animais.
E)
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B) Vacinação de todos os animais.

as feiras de animais.

C) Separar os animais por faixa etária e vacinar os adultos.

27. De acordo com a classificação da OIT, as doenças que
causam mais preocupações são

D) Realizar vacinação estratégica.
E)

Isolar a área ao redor da propriedade.

32. Dentro dos princípios dos Programas de Análise dos
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), não é
correto afirmar:

A) Tuberculose e Tricomonose.
B) as da Lista B.
C) Dermatophilose e Teileriose.

A) Consideramos como situação de perigo a não conformidade
com o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) ou
Regulamento Técnico estabelecido para cada produto.

D) as endêmicas.
E)

as da Lista A.

28. De acordo com a classificação da OIT, são doenças da Lista
B:
A) Febre aftosa e Estomatite vesicular.

C) Durante o processo de produção de alimentos,
consideramos como situação de perigo a contaminação ou
recontaminação inaceitável de produtos semi-acabados ou
acabados por microrganismos, substâncias químicas ou
materiais estranhos.

B) Doença vesicular suína e Rinderpest-Peste bovina.
C) Peste dos pequenos ruminantes e Doença de Newcastle.
D) Artrite/encefalite caprina e Influenza eqüina.
E)

Febre suína africana.

29. Nos ruminantes domésticos, que
percentual
imunoglobulinas são transferidas por meio da placenta?

B) O Ponto de Controle Crítico é qualquer ponto, operação,
procedimento ou etapa do processo de fabricação do
produto, em que aplicamos sistematicamente medidas
corretivas, sobre um ou mais fatores, com o objetivo de
mantermos o padrão de qualidade.

de

A) 75%
B) 100%
C) 0%

D) Nos Programas de APPCC em indústrias de alimentos, a
Análise de Risco consiste na avaliação sistemática de todas
as etapas envolvidas na produção de um alimento
específico, desde a obtenção das matérias-primas até o uso
pelo consumidor final, visando estimar a probabilidade da
ocorrência dos perigos, levando-se também em
consideração como o produto será consumido.
E)

D) 25%
E)

50%

30. O conjunto de atividades que permite reunir a informação
indispensável para conhecer, a qualquer momento, o
comportamento ou história natural das doenças, bem como
detectar ou prever alterações de seus fatores
condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente,
sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que
levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças,
chama-se
A) defesa sanitária animal.
B) diagnóstico zoo-sanitário.
C) plano zoo-sanitário.
D) plano estratégico de prevenção e controle de doenças.
E)

vigilância epidemiológica.

33. Em relação a bovinos, o Regulamento de Inspeção
Industrial de Produtos de Origem Animal estabelece:
A) Após a inspeção post-mortem, são possíveis os seguintes
destinos: liberação para o consumo, aproveitamento
condicional, rejeição parcial e rejeição total.
B) As carcaças poderão ser liberadas para o consumo sem
necessidade de refrigeração.
C) Na inspeção anti-mortem de animais suspeitos de
zoonoses, esses deverão ser abatidos em conjuntos com os
demais.
D) Os animais destinados ao abate, cujo tempo de viagem seja
inferior a duas horas, poderão ser dispensados do
descanso, jejum e dieta hídrica.
E)

ADEAL – Médico Veterinário

O método APPCC analisa personalizadamente cada etapa
da operação de produção do alimento, levando em
consideração o contexto dos recursos estruturais e
humanos disponíveis e ainda privilegia os objetivos da
empresa, com relação à posição e competitividade de
mercado, produtividade, controle de desperdícios,
organização e limpeza.

Na inspeção post-mortem, estão previstas somente as
seguintes linhas de inspeção: exame de patas, exame do
conjunto da cabeça e língua, exame do coração e pulmão e
carimbagem da carcaça.
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34. Quais dos produtos abaixo, reservados para a alimentação
animal, estão isentos da inspeção e fiscalização obrigatória?

38. A presença de afta em eqüinos conduz a um diagnóstico
clínico de

A) sais mineralizados

A) febre aftosa.

B) sementes e grãos

B) anemia infecciosa eqüina.

C) fenos moídos

C) influenza eqüina.

D) rações medicamentosas

D) estomatite vesicular.

E)

E)

probióticos

35. Anemia Infecciosa
caracterizam-se por

Eqüina

e

Salmonelose

Aviária

durina.

39. O meio mais comum de transmissão da Toxoplasmose ao
homem

A) serem doenças de transmissão aerógena.

A) é o contato com felinos domésticos.

B) dependerem da imunidade de presença para a proteção do
animal.

B) é a ingestão de alimentos contaminados.

C) Serem doenças transmitidas por meio de vetor biológico.
D) serem doenças exóticas submetidas à monitoria para
identificação precoce de fontes de infecção.
E)

ser o portador a fonte de infecção mais importante.

C) são os contatos com fezes de pombos.
D) são as picadas de insetos.
E)

são as mordeduras de animais.

40. A resposta adptativa é uma característica

36. A profilaxia da Tuberculose e da Brucelose bovina é
realizada com a adoção de medidas de

A) da imunidade inata.

A) educação em saúde e inspeção sanitária de produtos de
origem animal.

C) da imunidade humoral.

B) imunização ativa dos animais suscetíveis.

E)

B) do sistema imunoadquirido.
D) dos basófilos.
dos eritrócitos.

C) educação em saúde.
D) monitoramento periódico para confirmar
atividade bacteriana.
E)

ausência de

identificação e sacrifício das fontes de infecção.

37. São normas do Regulamento de Fiscalização de Produtos
de Uso Veterinário e dos Estabelecimentos que os
Fabriquem ou Comercializem, aprovado pelo Decreto nº
5.053, de 22 de abril de 2004, exceto:
A) A inspeção e a fiscalização dos produtos de uso veterinário
e dos estabelecimentos que os fabriquem, manipulem,
fracionem, envasem, rotulem, controlem a qualidade,
comerciem, armazenem, distribuam, importem ou exportem
serão reguladas pelas determinações previstas neste
Regulamento.
B) A execução da inspeção e da fiscalização de que trata este
Regulamento é atribuição do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

41. A Instrução Normativa nº 51 (IN 51) entrou em vigor em 1°
de julho de 2005, nas regiões
A) Sul e Sudeste.
B) Sudeste e Centro Oeste.
C) Sul e Nordeste.
D) Sudeste e Nordeste.
E)

Sul, Sudeste e Centro Oeste.

42. Qual das opções abaixo está correta com relação ao
hospedeiro principal da Influenza A?
A) bovino e aves.
B) cão e suínos.
C) gato e ovinos.
D) caprinos e ovinos.
E)

C) A produção eficiente e rentável de alimentos, vacinas e
soros para a carcinicultura e a coturnicultura.

homem, suínos, eqüinos, aves especialmente às aquáticas
e migratórias.

D) A inspeção e a fiscalização do comércio de produtos de uso
veterinário poderão ser realizadas pelas Secretarias de
Agricultura dos Estados e do Distrito Federal, por delegação
de competência.

43. Com relação à EEB (Encefolapatia Espongiforme Bovina),
pode-se afirmar:

E)

B) Doença altamente contagiosa.

Compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento baixar regulamentos técnicos referentes à
produção, comercialização, ao controle de qualidade e ao
emprego dos produtos de uso veterinário, e demais medidas
pertinentes à normalização deste Regulamento, inclusive
aquelas aprovadas no âmbito do Grupo Mercado Comum do
Mercosul, quando referente ao tema previsto neste artigo.
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A) É uma doença transmitida por vírus.

C) Tem como hospedeiro o bovino e o homem.
D) É transmitida horizontalmente, isto é, pelo contato direto
entre bovinos ou entre bovinos e outras espécies.
E)

É também conhecida como doença do “príon’’.
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44. O uso de antibióticos na produção animal tem sido motivo
do preocupação de autoridades de diversos países,
principalmente quanto aos aspectos da segurança dos
alimentos de origem animal para a saúde pública e para a
comercialização. Em razão do exposto, assinale a afirmativa
incorreta.

48. Com relação a Anemia Infecciosa Eqüina, qual a afirmativa
correta?

A) Resíduos de antibióticos no leite interferem diretamente com
a produção de derivados fermentados.

C) O trânsito interestadual não precisa de acompanhamento de
guia de trânsito animal.

B) Poderão advir reações alérgicas causadas pelos resíduos.

D) A participação em leilões, feiras, rodeios, exposições,
torneios e demais concentrações de eqüídeos, deve ser
acompanhado de resultado negativo à prova de diagnóstico
para A. I. E. independentemente de movimentação
interestadual ou não.

C) Indução de tumores (ação genotóxica).
D) Não altera o sabor e a vida de prateleiras dos produtos.
E)

Ação sobre a microflora intestinal, com disseminação ou
seleção de microorganismos resistentes.

45. Qual a opção incorreta quanto ao que menciona o comitê
sobre resíduos de drogas veterinárias em alimentos, da
comissão do Codex Alimentarius, estabelecido em 1987?
A) É responsável pela determinação de limites máximos de
resíduos permitidos de substâncias veterinárias nos
alimentos de origem animal.

A) Doença classificada na lista A do escritório internacional de
Epizootias.
B) Os animais doentes devem ser tratados.

E)

O sacrifício de animais doentes não é obrigatório.

49. A denominação “antropozoonose” significa
A) enfermidade exclusiva dos animais.
B) enfermidade que pode ser transmitida ao homem, mas de
origem primária nos animais.
C) enfermidade exclusiva do homem.

B) Fornece informações especializadas sobre barreiras
técnicas relacionadas ao comércio de produtos veterinários.

D) enfermidade infecciosa que pode ser transmitida entre
animais vertebrados e o homem.

C) Os LMRs do Codex não são mandatários, mas
estabelecidos como um padrão para negociação comerciais.

E)

D) Países que não possuem organização com finalidade de
regulamento
semelhante
não
podem
adotar
as
padronizações do Codex.
E)

A OMC cita as padronizações,
recomendações do Codex para a
internacional dos alimentos.

orientações e
comercialização

enfermidade que pode ser transmitida aos animais, mas de
origem primária no homem.

50. A sigla RBQL, mencionada na IN nº 51/2002, significa
A) Rede de Bonificação da Qualidade do Leite.
B) Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade
do Leite.
C) Requisitos para Bonificação da Qualidade do Leite.

46. Tratando-se da raiva (enfermidade infecciosa aguda) no
Brasil, qual a opção errada?
A) Controlar a população
insetívoros e frugívoros.

de

morcegos

B) As lesões que são provocadas
classificadas como grave.

por

D) Rede Brasileira da Qualidade do Leite.
E)

Rede Brasileira de Controle da Qualidade do Leite.

hematófagos,
morcegos são

C) Comunicar a existência de abrigos de morcegos (furnas,
cavernas, bueiros etc.).
D) No caso de acidentes (lesões) em humanos, provocados por
morcegos, a soro-vacinação é a medida correta.

51. Os seguintes programas, entre outros, são desenvolvidos
pelo MAPA à nível nacional, exceto:
A) Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa –
PNEFA.
B) Programa Nacional de Saúde Avícola – PNSA.
C) Programa Nacional de Saúde de Equídeos – PNSE.

Os morcegos podem albergar o vírus da raiva e este pode
estar contido na saliva e ser contagiante, mesmo antes de
ficarem doentes.

D) Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite –
Projeto Hungria.

47. Das medidas epidemiológicas relacionadas ao mormo, qual
a opção incorreta?
A) Notificação imediata à defesa sanitária de casos.

52. O processo de comunicação da ocorrência de doenças ou
dano à saúde a autoridade sanitária é denominado de
notificação. Assinale qual das opções abaixo é incorreta
com relação a notificação.

B) Isolamento dos animais e da área.

A) A notificação pode ser realizada por qualquer cidadão.

C) Vacinação sistemática.

B) É obrigatoriedade dos profissionais de saúde.

D) Sacrifício dos que reagiram a prova de maleína.

C) É de caráter confidencial.

E)

D) Somente pode ser realizado após confirmação da doença.

E)

Cremação de cadáveres no local e desinfecção rigorosa de
materiais de contato com os animais e dos alojamentos
(instalações).
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E)

E)

Programa Nacional de Controle das EET (EEB e SCRAPIE).

Mesmo sem ocorrência de casos, a notificação pode ser
realizada.
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53. Segundo o regulamento do serviço de defesa sanitária
animal do MAPA, relativo à inspeção de mercados, feiras
livres de gado vivo, as instalações deverão obedecer ao
seguinte modelo:
A) Currais em número suficiente, com piso resistente para
evitar atoladouros.
B) Curral para isolamento de animais doentes.
C) Pavilhão para sala de autópsias.
D) Crematório.
E)

[Todas as opções estão corretas.]

54. De acordo com a afirmação abaixo,

57. Patogenicidade pode ser conceituada como
A) o grau de agressividade e conseqüente provocação de
reações patológicas determinadas pelo agente no
hospedeiro.
B) a capacidade de penetração, localização, desenvolvimento
e multiplicação do agente no organismo vivo.
C) o conjunto de medidas de profilaxia introduzidas após a
conquista dos resultados propostos de controle ou de
erradicação.
D) a denominação qualitativa da capacidade do agente
produzir no hospedeiro, lesões e reações clínicas e
sintomas que caracterizam uma doença.
E)

a capacidade do agente em estimular ou provocar uma
reação ou resposta imunológica protetora no hospedeiro.

O mormo é uma doença classificada na lista B da OIE e
acomete de forma mais grave as seguintes espécies
animais:

58. Os requisitos para obtenção da Equivalência no que
concerne a adesão ao SISBI, são, exceto:

I.

Bovinos.

A) Infraestrutura Administrativa.

II.

Eqüinos.

B) Inocuidade e Qualidade dos POA.

III. Bubalinos.

C) Prevenção a fraude econômica.

IV. Asininos.

D) Controle Ambiental.

V.

E)

Muares.

verifica-se que estão corretos apenas os itens
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) II, IV e V.
E)

02/12/2007

IV e V.

55. Respeitando normas e procedimentos estabelecidos no
regulamento técnico do Programa Nacional de Controle e
Erradicação, as seguintes zoonoses estão inseridas na IN n°
51 (MAPA).
A) Brucelose e Febre Aftosa.
B) Raiva e Febre Aftosa.

Auditorias e avaliações técnicas aos serviços de inspeção
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, realizados
obrigatoriamente pelo MAPA.

59. Podem ser preconizadas as seguintes medidas de controle
de uma enfermidade em uma determinada área
populacional. Sob esse aspecto, todas as afirmativas estão
corretas, exceto:
A) Desinfecção.
B) Isolamento.
C) Diagnóstico e Sacrifício.
D) Interdição.
E)

Vacinação de foco.

60. São passíveis de aplicação das medidas de defesa sanitária
animal, prevista no regulamento do Serviço de Defesa
Sanitária Animal (SDSA), entre outras, as seguintes
moléstias:

C) Brucelose e Raiva.
D) Brucelose e Tuberculose.

A) Febre Aftosa, Raiva, Piroplasmose e Anaplasmose.

E)

B) Tuberculose, Febre Aftosa, Raiva e Brucelose.

Tuberculose e Febre Aftosa.

C) Febre Aftosa, Raiva, Brucelose e Anaplasmose.
56. O carbúnculo hemático é uma zoonose que acomete
profissionais que lidam com carne. O agente etiológico
denomina-se

D) Anaplasmose, Piroplasmose, Carbúnculo sintomático e
Carbúnculo Hemático.
E) [Todas as opções estão corretas.]

A) Bacilus Anthracis.
B) Bacilus cereus.
C) Bacilus breves.
D) Bacilus subtilis.
E)

Pasteurella multocida.
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