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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 69/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

2 
 
 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo será subsídio para as questões 1 e 2: 

  

1 - Com relação ao exposto na tirinha é INCORRETO o que se afirma em: 

a) No último quadrinho há uma crítica explícita ao desmatamento da floresta Amazônica para o 

uso da terra em atividades relativas a  pecuária. 

b) O autor da tirinha utiliza pronomes (ela) e substantivos sinônimos (ave) como recursos 

coesivos de retomada do referente andorinha.  

c) A expressão “abundância” pode ser substituída, sem alteração de sentido,  pelo vocábulo 

“fartura”. 

d) No discurso da cena  3  há marcas de oralidade. 

e) Na afirmação: “Chegamos” e na interrogação: “Certeza que nossa árvore era aqui?” os dois 

vocábulos referenciam a mesma pessoa do discurso, ou seja, a 1ª pessoa do plural.   

2 - Quanto à separação silábica ou regra de acentuação assinale V para as proposições verdadeiras e F 

para as falsas: 

( ) as palavras abundância e migratória não são classificadas como proparoxítonas segundo as 

regras em vigência no Brasil. 

( )  as palavras abundância e migratória são classificadas como paroxítonas pois segundo as 

regras em vigência no Brasil acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos 

crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), ua(s), ia(s), ue(s), ie(s), uo(s), io(s). 
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( )  As palavras abundância e banquetear possuem o mesmo número de letras porém com o 

número de sílabas diverso. 

( )  Pela divisão em sílabas a palavra outono é uma trissílaba e também possui um ditongo. 

a) V – V – V – V  

b) F – F – V – V 

c) V – V – F – V 

d) F – V – V – V  

e) F – F – F – V  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Em um determinado hospital todos os funcionários receberam vacina contra a gripe e a febre 

amarela, sendo que 85% receberam vacina contra a gripe e 43% receberam vacina contra a febre 

amarela. A porcentagem de funcionários que recebeu os dois tipos de vacina é: 

a) 36% 

b) 43% 

c) 38% 

d) 28% 

e) 42% 

 

4 - Observe a figura abaixo. 

 

A área da parte hachureada na figura é: (considere ) 

a) 20,52  
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b) 77,04  

c) 17,16  

d) 15,48  

e) 92,56  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Complete o texto com informações pertinentes aos aspectos geográficos, climáticos e/ou 

estatísticos do Brasil segundo informações disponibilizadas pelo IBGE. 

O Brasil, com uma área territorial de mais de _____________ milhões de km², possui a estimativa de 

aproximadamente ______________ milhões pessoas (2019) e uma taxa de analfabetismo de 

_______________ % (PNAD, 2018) considerando pessoas com 15 anos ou mais.  O Brasil é um país 

com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor, mas, em geral, 

nosso clima é quente em quase todo o território. Há três tipos de clima no 

país:__________________________________________.  Com relação ao relevo, o país é 

constituído, principalmente, por __________________________________________.  

Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens.  

a) 8,5 – 210 - 6,8 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e depressões.   

b) 10 – 210 – 6,1 - equatorial, tropical e subtropical -  planaltos, planícies e montanhas.   

c) 8,5 – 180  - 2,5 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

d) 8,3 – 210  - 5,2 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e picos.   

e) 8,5 – 190  - 6,8 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

6 - Complete as sentenças com V (verdadeiro) ou F (falso) e selecione a alternativa que ratifique sua 

resposta: 

( ) De acordo com dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua) 2018, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população 

brasileira é composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres.  

https://educa.ibge.gov.br/jovens
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( ) Considerando a faixa etária de até 12 anos de idade, os meninos são maioria (50,9%), 

diferente do que acontece na população brasileira em geral, em que as mulheres correspondem a 

51,7%. 

( )  Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Esta expectativa vem 

subindo desde então, e chegou a 76,2 anos em 2018. Enquanto a expectativa de vida dos homens é 

de 72,7 anos, a das mulheres chega a 79,8 anos (Fonte: Projeção da População Brasileira- IBGE). 

( ) O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas na faixa etária dos 60 anos ou mais, número 

que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, 

segundo a Projeção da População, divulgada em 2018 pelo IBGE. 

a) V – F – V – F  

b) V – F – V – V  

c) V – V – F – V  

d) V – V – V – V  

e) F – F – V – V  

7 - Considerando os dados divulgados pelo IBGE, observe as afirmativas relativas ao Estado de 

Santa  Catarina e assinale a única alternativa INCORRETA: 

a) A diversidade geográfica e humana de Santa Catarina é surpreendente para um território de 

pouco mais de 95 mil km², o menor Estado do Sul do Brasil. 

b) Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma das três ilhas-capitais do Brasil. 

Destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento humano (IDH).  

Localiza-se no centro-leste do estado de Santa Catarina e é banhada pelo Oceano Atlântico.  

c) Com relação à população residente, o estado de SC ocupa a 11ª posição, em ordem 

decrescente, perdendo para os dois estados do Sul: Rio Grande do Sul e Paraná que ocupam, 

respectivamente,  a 5ª e 6ª posições.  

d) Segundo o estudo, a expectativa de vida dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
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72,5 anos em 2017, enquanto a das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos. Regionalmente, Santa 

Catarina apresenta a maior expectativa de vida, de 79,4 anos. 

e) Com relação à renda, Florianópolis, assim como inúmeras capitais nacionais ocupa o topo do 

ranking considerando o PIB, configurando-se como o município mais rico do estado. Em 

seguida, Joinville, Itajaí e Blumenau destacam-se também pelas respectivas economias.   

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama 

8 - No início de setembro do corrente ano o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou uma 

Medida Provisória que garante pensão vitalícia para crianças: 

a) vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. 

b) órfãs descendentes de haitianos. 

c) com microcefalia causada pelo Zika Vírus. 

d) órfãs vítimas do rompimento da barragem de Mariana. 

e) orfãos de agentes da polícia federal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO VETERINÁRIO 

9 - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público para a preservação da honra e da tradição dos serviços 

públicos. Esses atributos fazem parte das Regras Deontológicas do Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil.  

As afirmativas abaixo são alguns dos deveres fundamentais do servidor público, exceto uma. 

Identifique-a: 

a) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 

prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de 

qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços. 

b) ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 

ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Manter-se atualizado com as instruções, 

as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama
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c) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função e manter limpo 

e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua 

organização e distribuição. 

d) ter respeito à hierarquia, porém por desistir sob todas as pressões de superiores, de 

contratantes, de interessados que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens 

indevidas em decorrência de ações ilegais ou aéticas, resiste em denunciá-las. 

e) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade 

estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo 

qualquer violação expressa à lei. 

 

10 - A necessidade do trabalho em conjunto da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 

vigilância ambiental, assistência em saúde, defesa e inspeção agropecuária, laboratório e outras áreas 

e instituições parceiras para controlar e prevenir os casos e surtos de Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTA) no Brasil, a ANVISA (2010), editou o ‘Manual Integrado de Vigilância, Prevenção 

e Controle das Doenças Transmitidas por Alimentos’ que faz parte do Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos (VE-DTA). 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa Incorreta. 

a) Dados disponíveis de surtos de DTA apontam como agentes mais frequentes os de origem 

bacteriana e dentre eles a Salmonella spp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Shigella 

spp, Bacillus cereus e Clostridium perfringens. 

b) As DTA podem ser causadas por toxinas, tais como as produzidas pelas bactérias 

Staphylococcus aureus, Clostridium spp, Bacillus cereus, Escherichia coli, Vibrio spp. 

c) A Salmonella enteritidis é o agente de doença veiculada por alimentos de origem animal 

produtor de uma exotoxina termoestável. 

d) Os parasitas Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Cisticercose 

(Cysticercus cellulosae e Cysticercus bovis), Toxoplasma gondii e as substâncias tóxicas, tais 

como os metais pesados e agrotóxicos Organofosforados, Organoclorados, Piretroides também 

podem causar DTA. 

e) As atribuições do Sistema de VE-DTA, a nível Municipal, são da Secretaria Municipal de 

Saúde e a da Secretaria Municipal da Agricultura e/ou órgãos executores. 
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11 - A doença de Newcastle causa uma infecção altamente contagiosa, frequentemente grave, com 

distribuição mundial e afeta aves, incluindo aves domésticas. A doença é causada por um vírus da 

família paramixovírus e se manifesta sob três formas: lentogênica ou leve, mesogênica ou moderada 

e velogênica ou muito virulenta. A forma usual da doença é uma infecção respiratória, mas os sinais 

clínicos predominantes podem ser depressão, manifestações nervosas ou diarreia. 

Das afirmativas abaixo, sobre a doença de Newcastle, identifique a Incorreta.  

a) A doença de Newcastle altamente patogênica está inscrita na lista do Código de Saúde 

Animal Terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e é de notificação 

obrigatória. 

b) A doença é muito contagiosa. Quando o vírus é introduzido em um rebanho sensível, ele 

infectará quase todas as aves em dez a doze dias. 

c) A transmissão pode ocorrer através do contato direto com fezes e descargas respiratórias ou 

através de alimentos, água, equipamentos e roupas contaminados. O vírus da doença de 

Newcastle pode sobreviver por várias semanas no ambiente, especialmente em climas frios. 

d) O vírus está presente no ar exalado pelas aves, nas fezes e em toda parte da carcaça da ave 

durante a infecção aguda e na morte. 

e) A manifestação clínica e a mortalidade variam segundo a patogenicidade da cepa viral. As 

cepas se agrupam em 5 patótipos com base nos sinais clínicos observados nas aves infectadas. 

 

12 - A peste suína clássica (PSC) se caracteriza pelo grande poder de difusão com consequências 

econômicas e sanitárias graves com repercussão no comércio internacional. A Norma Interna DSA 

Nº 5, de 20/08/2009, institui o sistema de vigilância na zona livre de PSC e tem como objetivo 

padronizar os procedimentos de investigação epidemiológica a serem adotados quando da detecção 

de resultados positivos nas vigilâncias sorológicas realizadas em estabelecimentos de criação de 

suínos.  

Marque “V” para a afirmativa Verdadeira e “F” para a afirmativa Falsa.  

Na vigilância sorológica, os resultados sorológicos positivos podem ser decorrentes dos seguintes 

fatores: 

( ) Infecção natural pelo vírus de campo da PSC. 

( ) Vacinação indevida dos suínos contra a PSC. 
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( ) Anticorpos maternos decorrentes de fêmeas imunizadas, que podem persistir em média até 4 

a 5 meses. 

( ) Reação cruzada com outros pestivírus causadores da BVD (diarreia viral bovina) e da  

doença das fronteiras (BD) dos ovinos. 

( ) Reações inespecíficas ao teste sorológico utilizado. 

A alternativa correta é:  

a) V – V – V – V – V.  

b) V – V – F – V – F. 

c) V – V – V – F – V. 

d) V – V – F – V – V.  

e) V – V – V – F – F. 

 

13 - Sobre zoonoses. O ser humano poderá adquirir parasitas pelo consumo de carne crua ou mal 

passada de pescados e/ou de outros animais contaminados por parasitas.   

Marque a alternativa abaixo que nomina os parasitas que podem ser adquiridos pela ingestão de carne 

mal passada ou crua.  

a) Toxoplasma gondi, Taenia saginata, Taenia solium, e Hyostrongylus rubidus. 

b) Taenia saginata, Trichinella spiralis, Trichomonas vaginalis e Oesophagostomum radiatum. 

c) Toxoplasma gondi, Taenia solium, Trichinella spiralis e Diphylobotrium latum. 

d) Taenia saginata, Strongylus vulgaris, Eimeria tenella e Stephanurus dentatus. 

e) Taenia saginata, Taenia multiceps, Entamoeba hystolitica e Strongylus vulgaris. 

 

14 - O Decreto Nº 9.013, de 29 de março de 2017, alterado pelo Decreto no 9.069, de 31 de maio de 

2017, dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que disciplina a 

fiscalização e a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, instituídas pela Lei 

nº1.283, de 18 de dezembro de 1950, e pela Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989. Sobre as 

atribuições previstas em normas legais, assinale V para a afirmativa Verdadeira e F para a Falsa. 

( ) Ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização previstas no Decreto nº 9.013/17, os animais 

destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus 

derivados, o leite e seus derivados e os produtos de abelhas e seus derivados, comestíveis e não 

comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais. 
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( )  A norma que trata sobre Abate e Industrialização de Suínos (Port. nº 711/95) define que 

“Zona limpa” compreende as operações de abertura abdominal-torácica, oclusão do reto, inspeção 

de cabeça, evisceração, inspeção de vísceras, inspeção de carcaça e rins entre outros e, por fim, a 

saída para a Inspeção Final. 

( ) Durante a inspeção post mortem de um lote de suínos foi observado nas carcaças a presença 

afecções de pele, tais como eritemas, esclerodermia, urticárias, hipotricose cística, sarna. Depois 

de removidas e condenadas as áreas atingidas, as carcaças foram liberadas para o consumo, pois a 

musculatura se apresentava normal. 

 ( ) Durante a inspeção do abate de bovinos, reagentes positivos a testes diagnósticos 

sorológicos para brucelose, não foi observado lesões indicativas da doença e, portanto, as carcaças 

foram liberadas para consumo em natureza pelo inspetor. 

( ) Segundo estabelecido no anexo “Destinos e Critérios de Julgamento em Aves”, da Portaria 

nº 210/98, as carcaças ou partes de carcaças que se contaminarem por fezes durante a evisceração 

ou em qualquer outra fase dos trabalhos devem ser condenadas. 

As afirmativas são, respectivamente: 

a) V – V – V – V – V.  

b) V – F – V – F – V.  

c) F – V – F – V – F.  

d) V – F – V – F – F.  

e) V – V – F – F – V. 

 

15 - O uso de vacinas é um dos meios empregados pela Defesa Sanitária Animal com a finalidade de 

evitar o contágio direto ou indireto dos animais. A resposta inume que a vacina induz no animal 

contra uma determinada doença é: 

a) Imunidade ativa natural. 

b) Imunidade inativa inespecífica. 

c) Imunidade passiva natural. 

d) Imunidade ativa artificial. 

e) Imunidade passiva artificial.  
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16 - Analise as afirmativas abaixo sobre enfermidades dos animais domésticos.  

É correto afirmar que: 

I- A leptospirose é uma doença transmissível aos animais e ao ser humano, causada por uma 

infecção por qualquer dos agentes patógenos do gênero Leptospira. O teste sorológico constitui o 

meio mais amplamente utilizado para o diagnóstico das leptospiroses e a prova padrão é o teste de 

aglutinação microscópica (MAT). 

II- A brucelose é uma das zoonoses mais difundidas transmitidas por vários animais (bovinos, 

ovinos, caprinos, suínos, camelos e búfalos) pelo contato direto com sangue, placenta, fetos ou 

secreções uterinas ou pelo consumo de produtos de origem animal infectados e crus 

(especialmente leite e produtos lácteos). 

III- O Mormo é uma doença infecciosa de equídeos, de caráter crônico e pode ou não manifestar 

sinais clínicos.  É uma zoonose e seu agente etiológico é um vírus parasita intracelular 

Burkholderia mallei. Equinos com diagnóstico positivo confirmado devem ser sacrificados. 

IV- A Doença de Aujeszky ou Pseudorraiva é uma doença infectocontagiosa causada pelo 

Herpesvírus Suíno 1 (Alfaherpesvirus) que infecta o sistema nervoso central e outros órgãos como 

o trato respiratório. Acomete suídeos (suínos e javalis), os quais são hospedeiros naturais, uma vez 

que permanecem latentes após a recuperação clínica. 

V- As doenças Carbúnculo hemático; Diarreia viral bovina; Doença de Aujeszky; Doença de 

Marek; Estomatite vesicular; Erisipela suína; Febre aftosa; Raiva; Doença de Newcastle; 

Laringotraqueíte infecciosa aviária; Encefalopatia espongiforme bovina; Anemia infecciosa 

equina; Mormo e Peste suína clássica requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito ao 

serviço veterinário oficial. 

Assinale:  

a) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

b) Se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas.  

c) Se somente as afirmativas I, II, IV estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas I, II, IV e V estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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17 - Com base nas normas vigentes, analise as afirmativas a seguir: 

I- O Programa Nacional de Sanidade Avícola, em suas normas técnicas para controle e 

certificação de núcleos e estabelecimentos avícolas determina que, obrigatoriamente, os núcleos 

de estabelecimentos avícolas de linhagens puras, bisavoseiros, e avoseiros deverão apresentar-se 

livres para Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum Salmonella Typhimurium e Salmonella 

Enteretidis. 

II- A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e 

selvagens.  O vírus eventualmente pode ser transmitido a outros animais e aos humanos por 

contato direto com aves infectadas. A influenza aviária por ser uma zoonose representa 

preocupação permanente aos agentes de saúde pública. Com base no Plano de Contingência para 

Influenza Aviária e Doença de Newcastle, quando da ocorrência de foco confirmado, deverá haver 

o sacrifício imediato no local de todas as aves existentes na propriedade infectada, exceto os 

suínos e bovinos. 

III- A Instrução Normativa nº 50/13 traz em seu anexo a relação de doenças de notificação 

obrigatória ao serviço veterinário oficial. A notificação da suspeita ou da ocorrência de doença 

listada na IN 50/13 é obrigatória para qualquer cidadão, bem como para todo profissional que atue 

na área de diagnóstico, ensino ou pesquisa em saúde animal. 

IV- De acordo com a IN nº 44/07, o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA) tem 

como objetivos a erradicação da febre aftosa em todo o Território Nacional e a sustentação dessa 

condição sanitária por meio da implantação e implementação de um sistema de vigilância sanitária 

apoiado na manutenção das estruturas do serviço veterinário oficial e na participação da 

comunidade. Seus objetivos encontram-se inseridos no Plano Hemisférico de Erradicação da 

Febre Aftosa, que busca a eliminação da doença em toda a América do Sul. 

V- A pasteurização lenta consiste no aquecimento indireto do leite entre 62ºC e 65ºC, por 30 

minutos, sob lenta agitação mecânica constante (IN nº 5/17). A pasteurização não é um processo 

para recuperar um leite de má qualidade, mas um tratamento para prolongar a conservação do 

leite, sem alterar suas propriedades organolépticas, físicas e nutritivas.  

Assinale:    

a) Se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 

b) Se somente as afirmativas II, III e V estiverem corretas. 

c) Se somente as afirmativas I, III, IV e V estiverem corretas. 
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d) Se somente as afirmativas II, III, IV e V estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

18 - A Organização Mundial do Comércio (OMC) constitui foro permanente para a celebração de 

negociações comerciais entre os países membros. Os direitos e obrigações amparados pelos diversos 

acordos incorporam-se ao sistema multilateral de comércio, influenciando as negociações comerciais 

internacionais. Um dos acordos regula a aplicação das medidas sanitárias e fitossanitárias no 

comércio multilateral, o SPS (Medidas Sanitárias e Fitossanitárias), que estabelecem medidas 

sanitárias que se referem às questões que envolvem saúde animal e inocuidade dos alimentos, 

enquanto o termo fitossanitárias está relacionado à sanidade vegetal.  

Analise as afirmativas a seguir: 

I- A OMC reconhece as normas elaboradas pela OIE, sendo referência mundial para sanidade 

animal e zoonoses. Garantir a transparência sobre o status sanitário dos países membros; 

salvaguardar o comércio mundial, publicando os padrões sanitários para o comércio internacional 

de animais e produtos de origem animal; fornecer garantias para alimentos de origem animal e 

promover o bem-estar animal, por meio de abordagem científica são alguns dos objetivos da OIE. 

II- O Comitê SPS é o fórum apropriado para os países membros realizarem consultas e garantir o 

cumprimento dos dispositivos sobre medidas relacionadas à inocuidade dos alimentos, saúde 

animal e sanidade vegetal, com potencial de causar impacto ao comércio internacional. 

III- A OIE é uma entidade que define as diretrizes e reúne especialistas para dirimir eventuais 

dúvidas sobre a legitimidade de medidas sanitárias adotadas pelos países membros. A OIE 

também é responsável por resolver as questões envolvendo o comércio de produtos de origem 

animal, animais vivos e material de multiplicação animal. A OMC reconhece as normas 

elaboradas pela OIE, a qual é referência mundial para sanidade animal e zoonoses. 

IV- O Acordo SPS da OMC define que as medidas adotadas pelos países, razoáveis, proporcionais 

e temporárias, devem ter como referência os padrões estabelecidos pelas Organizações 

Internacionais mencionadas no acordo SPS:  a OIE, o Codex Alimentarius, e a Convenção 

Internacional de Proteção dos Vegetais (CIPV). 

V- O Codex Alimentarius é um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) e da OMS, criada com o objetivo de estabelecer normas 

internacionais na área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre Boas Práticas e de 
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Avaliação de Segurança e Eficácia. Seus principais objetivos são proteger a saúde dos 

consumidores e garantir práticas leais de comércio entre os países. 

Assinale:   

a) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

b) Se somente as afirmativas II, III, IV e V estiverem corretas. 

c) Se somente as afirmativas I, III, IV e V estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas II, III e V estiverem corretas. 

e) Se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 

 

19 - O Programa Nacional de Sanidade Suídea (PNSS) trata da prevenção da entrada de doenças 

exóticas, delega a execução das atividades de campo e o combate às doenças existentes de suínos no 

Brasil. Faz o controle sanitário oficial a ser realizado nos estabelecimentos de criação de suídeos que 

desenvolvam atividades relacionadas à produção, reprodução, comercialização e distribuição de 

suídeos e material de multiplicação. São consideradas doenças exóticas no Brasil:  

a) Doença Vesicular dos Suínos, Triquinelose e a Síndrome Respiratória e Reprodutiva Suína. 

b) Brucelose suína, Gastroenterite Transmissível e a Estomatite Vesicular. 

c) Peste Suína Clássica, Doença de Aujeszky e a Brucelose. 

d) Peste Suína Clássica, Doença de Aujeszky e a Peste Suína Africana. 

e) Tuberculose, Sarna e a Peste Suína Africana. 

 

20 - A colheita e envio de material das doenças virais para o diagnóstico laboratorial é um ponto 

muito importante. A fim de preservar amostras é preciso ter uma série procedimentos que mantenham 

o material colhido apropriado para os testes de diagnóstico laboratorial. Analise as afirmativas e 

assinale a alternativa Correta. 

a) Encéfalo de bovino deve ser congelado, pois o congelamento é eficaz preservando o 

conteúdo que será o diferencial para o exame de encefalopatia espongiforme bovina (BSE), 

feito por histopatologia. 

b) Para conservação de órgãos e tecidos, utilizar a refrigeração. Porém, caso o envio do 

material refrigerado demorar mais que 72 horas, transferir os órgãos e tecidos para um preparo 

de formol a 10%. 
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c) Para a conservação de amostras de sangue utilizar a refrigeração, nunca congelar. O sangue 

deve ser remetido ao laboratório em até 48 horas. O anticoagulante usado é o citrato de potássio 

ou a heparina. 

d) O soro deve ser conservado sob refrigeração. Congelar a amostra de soro caso haja demora 

no envio (mais de 72 horas) e enviar sob refrigeração. Nunca congelar amostras de soro 

contendo coágulo, pois ocorrerá hemólise, tornando o soro impróprio para o exame. 

e) Para doenças respiratórias virais, o ideal é colher suabes de traqueia e depois transferir para 

um tubo com solução fisiológica 0,8%, sem antibióticos e manter a temperatura ambiente até o 

momento do envio, sob refrigeração. 

 

 


