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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA . 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



www.pciconcursos.com.br
 2

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
As etapas da profilaxia podem ser agrupadas em medidas de prevenção, controle e erradicação. Assinale a 
alternativa que indica medidas de prevenção de uma doença. 
A) A interdição em áreas contaminadas determinadas por autoridades sanitárias. O isolamento de animais 

doentes. A eliminação de vetores, quando as doenças forem transmissíveis por eles.  
B) A quarentena de animais. A vigilância sanitária efetuada em fronteiras, feiras e exposições 

agropecuárias pelas autoridades sanitárias. A educação sanitária dos proprietários ou responsáveis pelos 
animais. 

C) O diagnóstico positivo e sacrifício de animais para determinada doença. A interdição em áreas 
contaminadas determinadas por autoridades sanitárias. O isolamento de animais doentes.  A vigilância 
sanitária efetuada em fronteiras, feiras e exposições agropecuárias pelas autoridades sanitárias. 

D) O isolamento de animais doentes. A vigilância sanitária efetuada em fronteiras, feiras e exposições 
agropecuárias pelas autoridades sanitárias. A eliminação de vetores quando as doenças forem 
transmissíveis por eles. 

 

QUESTÃO 02 
Marque a alternativa que define corretamente Endemia.  
A) É definida pelo número de animais afetados por uma determinada doença, em um rebanho, por um 

período de tempo definido, dividido pelo número de animais do rebanho naquele mesmo período. 
B) É definida pelo número total de mortes em um rebanho, em um período de tempo definido, dividido pelo 

número de animais existentes nesse rebanho, no mesmo período. 
C) É quando a ocorrência de uma doença em uma determinada população e área geográfica caracteriza-se 

por uma elevação progressiva, descontrolada e inesperada, ultrapassando os valores esperados. 
D) É a presença constante de uma doença em uma determinada população e área geográfica; pode também 

referir-se a prevalência usual de uma dada doença em um grupo ou em uma área. 
 

QUESTÃO 03 
A maior geração de resíduos agrossilvopastoris na produção animal está relacionada a resíduos orgânicos 
provenientes da produção, sendo esses dejetos restos de alimentos, cama de frango, carcaças de animais 
mortos e restos de parição. Entre as principais formas de aproveitamento estão a compostagem, o uso de 
esterqueiras ou bioesterqueiras e os biodigestores. É INCORRETO  afirmar: 
A) As esterqueiras constituem depósitos que têm por objetivo principal o armazenamento dos dejetos 

provenientes de sistemas de produção, sendo dimensionados para período mínimo de 120 dias, de forma 
a permitir pequena estabilização dos dejetos.  Os materiais mais comuns utilizados para o revestimento 
são pedras argamassadas, alvenaria de tijolos, lonas de PVC ou PEAD. 

B) Oprocesso de compostagem pode ser definido como sendo a decomposição biológica controlada de 
resíduos orgânicos, realizada por microrganismos autóctones, num ambiente úmido, aquecido e aeróbio, 
com produção de dióxido de carbono, água, minerais, e tendo como resultado final o composto orgânico. 

C) No Brasil, existe o Decreto n.º 7.404, de 2010, que regulamenta a lei da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e estimula o aumento da oferta de energia no país com o aproveitamento de biomassa (matéria 
orgânica de animais e vegetais). 

D) O biogás é o subproduto oriundo da degradação aeróbia da biomassa, sendo composto por metano, 
dióxido de carbono, nitrogênio e outros gases em menores escalas. Os reatores aeróbios mais utilizados 
para obtenção de biogás são os reatores de fluxo ascendente de manta de lodo (UASB) e os bio-
digestores, sendo estes os mais frequentemente encontrados no Brasil, sobretudo nas granjas de 
suinocultura. 
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QUESTÃO 04 
Sobre a Brucelose, é CORRETO afirmar: 
A) A vacina é composta por vírus inativo e sua manipulação não é considerada um risco ocupacional. 
B) É uma doença que acomete apenas bovinos, bubalinos e humanos. A mosca dos estábulos, mosquitos, 

utensílios (seringas, agulhas) são fatores de risco para a transmissão. 
C) O homem pode atuar como participante acidental da cadeia epidemiológica da Brucelose. Por meio da 

manipulação das secreções do animal infectado ou de vacina atenuada (cepa B-19) de uso comercial, 
pode haver uma inoculação acidental ou inalação de aerossóis no momento da vacinação, quando esta é 
manuseada inapropriadamente. 

D) A  sintomatologia da doença é inespecífica e o diagnóstico é dado somente após exame laboratorial, post 
mortem. 

 

QUESTÃO 05 
Sobre desinfetantes e desinfecção, podemos afirmar: 
A) A desinfecção consiste em controlar ou eliminar os microrganismos indesejáveis, utilizando processos 

químicos ou físicos que atuam na estrutura ou metabolismo dos mesmos.  
B) A eficácia dos desinfetantes químicos depende de vários fatores, exceto a presença de matéria orgânica e 

do material a ser desinfetado .  
C) Na técnica de fumigação, mergulham-se os objetos na água em ebulição ou na solução contendo o 

desinfetante a ser utilizado. 
D) A esterilização refere-se ao processo químico que impede o desenvolvimento  de fungos ou vírus. 
 

QUESTÃO 06 
O controle dos roedores nocivos ao homem e animais, como os ratos, é de grande importância do ponto de 
vista de saúde pública pelo fato de poderem transmitir várias doenças. Sobre o controle dos ratos, é 
CORRETO afirmar: 
A) A antirratização são medidas preventivas para a modificação do ambiente, tornando-o impróprio a 

instalação e proliferação dos ratos. 
B) A antirratização  são atividades que visam à eliminação do rato, utilizando métodos físicos, como as 

armadilhas ou ratoeiras; e químicos, como os raticidas.  
C) Os raticidas químicos existentes no mercado não requerem registro no Ministério da Saúde. Apenas os 

raticidas de uso profissional, restrito a técnicos de órgãos públicos e também a empresas particulares, 
requerem esse registro. 

D) Os raticidas classificados como agudos, que causam a morte alguns minutos após a ingestão, são 
amplamente utilizados e comercializados no Brasil. 

 

QUESTÃO 07 
São formas de transmissão da Toxoplasmose para o homem , EXCETO  
A) Ingestão de carne contaminada, crua ou mal cozida. 
B) Transplacentária em mulheres. 
C) Contato direto com animais infectados a partir das lesões e contato com fômites.  
D) Água, solo e alimentos contaminados com oocistos infectantes. 
 

QUESTÃO 08 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% de todas as doenças que se alastram nos países em 
desenvolvimento são provenientes da água de má qualidade. São exemplos de doenças veiculadas pela água: 
A) Toxoplasose, Raiva, Hepatite Infeciosa, Doença de Chagas. 
B) Dengue, Aspergilose, Raiva, Pneumonia. 
C) Salmonelose, Doença de Chagas, Dengue, Cólera. 
D) Brucelose, Tuberculose, Leptospirose, Salmonelose. 
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QUESTÃO 09 
Devido à existência de grande número de zoonoses conhecidas, causadas por inúmeros agentes etiológicos, 
a transmissão destes ocorre por diferentes vias e formas, podendo ser direta e indireta. São mecanismos 
comuns de transmissão das zoonoses para o homem: 
A) Manipulação ou contato com material contaminado, agressão, coito, administração do colostro.  
B) Alimentação, inalação, picada de artrópodes, que funcionam como vetores, manipulação ou contato com 

material contaminado. 
C) Coito,  picada de artrópodes, que funcionam como vetores, corte e cura do umbigo. 
D) Vacinação, coito, picada de artrópodes, que funcionam como vetores, agressão, lambedura de cães e 

gatos. 
 

QUESTÃO 10 
Sobre a Raiva, é CORRETO afirmar: 
A) Na zona urbana, são importantes na transmissão para o homem os morcegos frugívoros e insetívoros.  
B) As fontes de infecção para o homem são os animais doentes e portadores com ou sem sintomas. 
C) Pode ocorrer na forma aguda e crônica, os animais apresentam placas de cor rósea a vermelho escuro na 

pele. 
D) Constitui importante cauda de invalidez em muitas partes do mundo, devido apresentar a forma 

paralítica. 
 

QUESTÃO 11 
Sobre o processo de pasteurização do leite é CORRETO afirmar: 
A) O leite pasteurizado não é uniforme, apresenta diminuição das características organolépticas e apresenta 

melhor conservação quando resfriado, entre 5 e 10º C. 
B) Consiste na descida gradual de temperatura, a uma velocidade controlada dos 4ºC até aos 120ºC 

negativos. Em seguida, a amostra é mantida a uma temperatura de -196ºC, podendo ficar por até 6 
meses. 

C) Consiste em conservar as células por longos períodos de tempo, a baixas temperaturas (-196º C), sem 
que estas percam a sua viabilidade nutricional. 

D) Consiste no tratamento térmico do leite a uma determinada temperatura, e por determinado tempo, de 
forma a eliminar os microrganismos presentes e resfriá-lo imediatamente. 

 

QUESTÃO 12 
São doenças transmitidas para o homem pela carne crua ou mal passada: 
A) Teníase, Toxoplasmose.  
B) Esquistossomose, Cólera, Tuberculose, Hidatidose. 
C) Cisticercose, Dermatofitoses. 
D) Salmonelose, Babesiose, Erisipela suína, Ectima Contagioso. 
 

QUESTÃO 13 
São doenças transmitidas para o homem pelo leite cru: 
A) Tuberculose, Hidatidose. 
B) Anaplasmose, Listeriose. 
C) Brucelose, Ectima Contagioso. 
D) Brucelose, Tuberculose.  
 

QUESTÃO 14 
Para a participação de animais em exposições e feiras agropecuárias e outras aglomerações de animais, é 
exigido, EXCETO  
A) Atestado negativo de Brucelose para bovinos. 
B) Atestado negativo para Anemia Infeciosa Equina para os equinos. 
C) Atestado negativo de Peste suína Africana para Suínos. 
D) Bovinos, equinos e suínos devem estar acompanhados da Guia de Trânsito Animal (GTA). 
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QUESTÃO 15 
Sobre a inspeção industrial e sanitária de carnes e derivados, é correto afirmar, EXCETO  
A) A administração dos estabelecimentos matadouros frigoríficos fica obrigada a tomar as medidas mais 

adequadas, no sentido de serem evitados maus-tratos aos animais, pelos quais é responsável desde o 
momento do seu desembarque. É proibido, no desembarque ou movimentação de animais, o uso de 
instrumentos pontiagudos ou de quaisquer outros que possam lesar o couro ou a musculatura. 

B) É proibida a matança em comum de animais que, no ato de inspeção"ante-mortem", sejam suspeitos de 
determinadas zoonoses. Nos casos comprovados de peste bovina, peripneumonia contagiosa, carbúnculo 
hemático, gangrena gasosa, ruiva e mormo, os animais são imediatamente sacrificados no 
"Departamento de Necropsias"; os cadáveres devem ser incinerados ou transformados em aparelhagem 
apropriada, aplicando-se as medidas de defesa sanitária animal em vigor. Cabe à Inspeção Federal levar 
a ocorrência ao conhecimento da autoridade regional, esclarecendo a procedência dos animais e a zona 
percorrida por eles de modo a serem prontamente tomadas medidas sanitárias aconselháveis. 

C) A direção do estabelecimento é obrigada a fornecer diariamente, à Inspeção Federal dados referentes aos 
animais entrados, detalhando a procedência, espécie, número, meio de condução utilizados e hora de 
chegada. Para tal fim, existirá um impresso designado "Mapa do Movimento de Animais", onde constará 
também o estoque existente nos currais, campos de repouso e outros locais. 

D) Matança de emergência é o sacrifício imediato de animais apresentando condições que indiquem essa 
providência: animais doentes, agonizantes, com fraturas, contusão generalizada, hemorragia, hipo ou 
hipertemia, decúbito forçado, sintomas nervosos e outros estados, a juízo da Inspeção Federal. São 
considerados impróprios para consumo os animais sacrificados de emergência. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO : Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões que se seguem. 

 
O grande apagão 

 

Sempre me impressionou o tabu que envolve algumas palavras. Por muito tempo palavrões 
pronunciados em outro idioma apareciam nas legendas de nossos cinemas e TV substituídos  por 
reticências, ou numa tradução mais branda, enquanto na tela se desenrolavam cenas então ditas “fortes”. 
Hoje pouca coisa seria considerada imprópria, pois a qualquer hora do dia crianças ligam a TV e, a não ser 
que haja algum adulto presente propondo algo mais divertido, assistem a cenas tórridas. A intimidade 
pessoal vem sendo tão banalizada que pouca coisa nos choca – ou escondemos isso para que não pareçamos 
antiquados? 

Voltando aos tabus verbais: procuramos evitar o nome de certas enfermidades que nos assustam, 
como se, pronunciadas, elas pudessem nos contaminar. O Diabo tem centenas de apelidos – um dos 
encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, é ver os nomes que lhe dão, 
sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros: é a poderosa e colorida imaginação do povo, 
criativa como a das crianças. 

Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os 
malditos, como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, 
pela incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país. 

“Recessão”, como mencionada (logo corrigida) pelo ministro da Fazenda, poderia ter uma conotação 
positiva, com o significado de controlar para arrumar, e depois refazer a casa, buscando o bem real de seus 
moradores – até onde isso interessa ao Estado. 

Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 
oceano onde estamos ancorados, raspando as areias e ameaçando ali ficar: estimulou com 
veemência o consumo, deixando multidões inadimplentes ou gravemente endividadas. Tratou adversários de 
maneira abominável, iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das 
nossas estruturas públicas e a fragilidade dos nossos valores morais. 

Volto a mencionar algumas mazelas, além de água e energia: o caos na educação (vejam as redações 
do Enem e o desinteresse pela melhor qualificação do ensino), que deveria obter os maiores investimentos, 
pois é onde tudo começa: posso tomar banho frio e enxergar à luz de velas, mas preciso de uma cabeça 
instruída para decidir minha vida e a do meu país. 

Lembro o precaríssimo saneamento, a segurança falida, as leis ineficientes e a impunidade que 
causam uma carnificina diária; a situação da saúde é criminosa; os meios de transporte atormentam as 
pessoas e entravam a economia; a comunicação corre o risco de ser controlada; e relações internacionais 
inadequadas nos afastam dos países adiantados (lembrem que a diplomacia leva a imagem do país). 

Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente. Seriam 
necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está. Esperemos que, apesar dos problemas 
(não sabemos da missa nem dezoito avos), ele não desista, a fim de que este povo não seja mais massacrado, 
e a nação não passe vexames iguais ao exemplo que cito aqui: como muitas entidades públicas no Brasil, 
várias embaixadas brasileiras estão com as contas atrasadas. O governo não lhes envia os recursos 
essenciais, elas precisam economizar energia e água, não pagam a funcionários e fornecedores, falta papel 
para as impressoras – logo até o papel higiênico será uma preciosidade. 

Não sou pessimista, mas de um realismo moderado. Enquanto os responsáveis por essa escandalosa 
situação não tiverem a coragem de encarar a realidade, assumir e consertar seus malfeitos com honestidade 
e firmeza, continuaremos uma nação avestruz, com as ignorantes cabeças escondidas na areia. E não 
conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral. 

(LUFT, Lya. O grande apagão. Revista Veja. p. 23, 4 de fevereiro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
Todos os recursos de argumentação foram usados pela autora na construção do texto, EXCETO 
A) Intertextualidade. 
B) Interrogação. 
C) Dados estatísticos. 
D) Linguagem figurada. 
 

QUESTÃO 17 
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem metafórica como recurso de expressão. Assinale a 
alternativa em que NÃO se observa esse uso. 
A)  “Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 

oceano...” (Linhas 21-22) 
B)  “... de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas públicas e a fragilidade dos 

nossos valores morais.” (Linhas 24-25) 
C)  “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” (Linha 34) 
D)  “Seriam necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está.” (Linhas 34-35) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho:  
“Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os malditos, 
como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, pela 
incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país.” (Linhas 13-17) 
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, a palavra eufemismo é um recurso de expressão que 
significa o uso de 
A) expressões mais grosseiras.  
B) palavras mais brandas. 
C) termos técnicos. 
D) vocábulos coloquiais. 
 

QUESTÃO 19 
O termo “apagão” é usado reiteradamente no texto tanto com sentido denotativo, como com sentido 
conotativo. Marque a alternativa em que se verifica o uso desse termo com sentido denotativo. 
A) “O grande apagão” ( Título) 
B)  “... provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas 

estruturais pelo país.” (Linhas 16-17) 
C)  “E não conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.” ( Linhas 43-44) 
D)  “... iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas 

públicas...” (Linhas 24-25)   
 

QUESTÃO 20 
Entre os problemas sociais brasileiros apontados pela autora, NÃO se encontra: 
A) educação. 
B) saúde. 
C) moradia. 
D) transporte. 
 

QUESTÃO 21 
Considere o trecho: “Sozinho, o ministro  Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” 
(Linha 34) Nesse trecho, a autora aponta, EXCETO  
A) a falta de preparo do ministro. 
B) a necessidade de competência coletiva. 
C) A importância de um trabalho em equipe. 
D) a ineficácia da competência solitária do ministro. 
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QUESTÃO 22 
Através de seus argumentos sobre a situação do Brasil, a autora revela-se, EXCETO  
A) realista. 
B) crítica. 
C) indignada. 
D) pessimista. 
 

QUESTÃO 23 
Considere o trecho:  “... um dos encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 
Rosa, é ver os nomes que lhe dão, sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros...”  
(Linhas 9-11) 
Todos os termos abaixo correspondem ao referente “lhe”, negritado no trecho acima, EXCETO 
A) “Diabo. 
B) “Coisa ruim”. 
C) “Renegado” 
D) Guimarães Rosa. 
 

QUESTÃO 24 
As alternativas abaixo apresentam ações realizadas pelo governo para manter-se no poder, EXCETO 
A) Cumpriu promessas de campanha. 
B) Estimulou o consumismo. 
C) Desrespeitou adversários políticos. 
D) Enganou o povo. 
 

QUESTÃO 25 
Entre as consequências das ações do governo para manter-se no poder, NÃO se encontra:  
A) Inadimplência de milhares de brasileiros. 
B) Fortalecimento da economia. 
C) Endividamento de multidões. 
D) Agravamento de problemas sociais. 




