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FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA

31. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei 5.517/68, trata
da fiscalização do exercício da Medicina Veteriná-
ria, será exercida e aplicada por:

A) Pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária;

B) Pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento;

C) Pelo Ministério da Educação;

D) Pelo Conselho Federal, e seus Conselhos Estaduais de
Medicina Veterinária;

E) Pelas Secretarias Estaduais de Agricultura;

32. (CONCURSO CRATO/2021) São atribuições do
Conselho Regional de Medicina Veterinária -
CRMV, previstas na Lei 5.517/68:

I. Inscrever os médicos veterinários formados, residentes
no Estado e expedir as respectivas carteiras profissio-
nais;

II. Julgar em primeira instância os recursos das penalida-
des aplicadas;

III. Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à
aprovação do CFMV;

É correto o que se afirma em:

A) Apenas II é verdadeiro;

B) I e II são verdadeiras;

C) I, II e III são verdadeiras;

D) I, II e III são falsas;

E) I e III são verdadeiras;

33. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a IN
24, de 05 de Abril de 2004, revogada pela IN 6, de 16
de Janeiro de 2018, que aprova as Diretrizes Gerais
para Prevenção, Controle e Erradicação do Mormo
no Território Nacional, no âmbito do Programa Na-
cional de Sanidade dos Equídeos (PNSE), assinale a
alternativa INCORRETA:

A) Estabelecimento: qualquer local, rural ou urbano, pú-
blico ou privado, onde são mantidos equídeos para
qualquer finalidade;

B) Eutanásia: indução do animal à morte, utilizando mé-
todo que ocasione a perda rápida e irreversível da cons-
ciência e promova analgesia total do animal, sem re-
presentar risco ou causar angústia ao operador;

C) Foco: presença de pelo menos um caso de mormo,
confirmado pelo Serviço Veterinário Oficial, em uma
unidade epidemiológica;

D) Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sis-
tema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária:
rede constituída pelos laboratórios oficiais do MAPA e
os laboratórios credenciados;

E) Mormo: doença contagiosa e geralmente fatal, cau-
sada pela bactéria Burkholderia mallei, de curso crô-
nico, que acomete principalmente os equídeos, sempre
acompanhada por sintomas clínicos, e para qual não
há tratamento eficaz para a eliminação do agente nos
animais portadores;

34. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo a IN 52, de
26 de Novembro de 2018, assinale a alternativa
CORRETA:

A) A qualidade das informações constantes no formulário
de que trata o § 1º são de responsabilidade do médico
veterinário responsável pela coleta da amostra.

B) Amostras cujos formulários de requisição apresenta-
rem campos em branco ou incompletos, com rasuras
ou ilegíveis serão retornadas ao profissional que as co-
letou;

C) Após a colheita, as amostras deverão ser conservadas
resfriadas, em temperatura ambiente;

D) O volume de uma amostra deve ser de no mínimo 10,0
mililitros;

E) As amostras deverão ser armazenadas resfriadas, em
temperatura de 2º a 8º Centigrados por prazo proporci-
onal ao tempo de envio ao laboratório;

35. (CONCURSO CRATO/2021) A Instrução Norma-
tiva Nº 10 de 03 de Março de 2017, estabelece o Re-
gulamento Técnico do Programa Nacional de Con-
trole e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose
Animal - PNCEBT, e dá outras providências. Sobre
esta normativa, marque a opção INCORRETA:
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A) Teste de rebanho: um ou mais testes de diagnós-
tico aplicados simultaneamente em todos os animais
presentes num rebanho, excluindo-se aqueles que, de
acordo com esta Instrução Normativa, não devem ser
submetidos a testes de diagnóstico para brucelose ou
tuberculose;

B) Reteste: teste realizado a partir de nova amostra co-
lhida, do(s) mesmo(s) animal(is), nas condições esta-
belecidas pelo PNCEBT;

C) Teste confirmatório: um ou mais testes utilizados para
obter diagnóstico conclusivo em animais que apresen-
taram previamente reação em teste de rotina;

D) Teste de rotina: é o primeiro teste de diagnóstico para
brucelose ou tuberculose, visando identificar animais
com suspeita de infecção ou obter diagnóstico conclu-
sivo;

E) Tuberculose: doença zoonótica causada pela bactéria
Mycobacterium pseudotuberculosis, que provoca le-
sões granulomatosas, afetando as espécies bovina e bu-
balina;

36. (CONCURSO CRATO/2021) Ainda sobre a Instru-
ção Normativa Nº 10 de 03 de Março de 2017, sobre
a vacinação contra Brucelose, assinale a alternativa
INCORRETA:

A) É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das es-
pécies bovina e bubalina, na faixa etária de três a oito
meses, utilizando-se dose única de vacina viva liofili-
zada, elaborada com amostra 19 de Brucella abortus
(B19);

B) A vacinação será efetuada sob responsabilidade téc-
nica de médico veterinário cadastrado pelo serviço ve-
terinário estadual;

C) Onde não houver médicos veterinários cadastrados ou
em regiões onde eles não atenderem plenamente a de-
manda do PNCEBT, o serviço veterinário oficial não
poderá assumir a responsabilidade técnica ou mesmo a
execução da vacinação, sendo assim necessário, alocar
profissionais de outras regiões para executar a vacina-
ção;

D) Fêmeas vacinadas com a vacina B19 deverão ser mar-
cadas com o algarismo final do ano de vacinação;

E) A marcação das fêmeas vacinadas entre três e oito me-
ses de idade é obrigatória, utilizando-se ferro candente
ou nitrogênio líquido, no lado esquerdo da cara.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Dentre os métodos de
diagnóstico da Tuberculose Bovina, assinale a op-
ção correta:

A) Fêmeas submetidas a teste de diagnóstico de tubercu-
lose no intervalo de quinze dias antes até quinze dias
depois do parto ou aborto, cujos resultados sejam nega-
tivos, ficam liberadas para comercialização ou trânsito
de qualquer finalidade;

B) O médico veterinário habilitado deverá notificar os re-
sultados positivos e inconclusivos em até 45 dias à uni-
dade local do serviço veterinário estadual do município
onde se encontra a propriedade atendida;

C) É obrigatória a utilização de material próprio para tu-
berculinização, também aceito o uso de seringas de In-
sulina humana, seguindo as determinações do DAS;

D) O Teste da Prega Caudal pode ser utilizado como teste
de rotina na pecuária de leite;

E) Os testes de rotina para o diagnóstico de tuberculose
são o teste cervical simples, o teste da prega caudal e o
teste cervical comparativo, sendo que o último também
é utilizado como teste confirmatório;

38. (CONCURSO CRATO/2021) O Decreto 5.741 de 30
de Março de 2006 organiza o Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, tem como ativi-
dades permanentes, exceto:

A) Vigilância e defesa sanitária vegetal;

B) Vigilância e defesa sanitária animal;

C) Inspeção e classificação de produtos de origem vegetal,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econô-
mico;

D) Inspeção e classificação de produtos de origem animal,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econô-
mico;

E) Fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas ati-
vidades agropecuárias, taxação de preços e impostos
de exportação;
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39. (CONCURSO CRATO/2021) No Art. 23 do SU-
ASA, as atividades da Instância Local serão exerci-
das pela unidade local de atenção à sanidade agro-
pecuária, a qual estará vinculada à Instância In-
termediária, na forma definida pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA,
como Instância Central e Superior, e poderá abran-
ger uma ou mais unidades geográficas básicas, mu-
nicípios, incluindo microrregião, território, associ-
ação de municípios, consórcio de municípios ou ou-
tras formas associativas de Municípios. A instância
LOCAL, tratará das seguintes atividades:

A) Cadastro das propriedades;

B) Vigilância agropecuária de portos, aeroportos e postos
de fronteira internacionais e aduanas especiais;

C) Aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos
de usos veterinário e agronômico;

D) Auditoria, a supervisão, a avaliação e a coordenação
das ações desenvolvidas nas Instâncias intermediárias;

E) Aprimoramento do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária;

40. (CONCURSO CRATO/2021) Entende-se por esta-
belecimento agroindustrial de pequeno porte de
produtos de origem animal aquele que, cumulati-
vamente: pertence, de forma individual ou coletiva,
a agricultores familiares ou equivalentes ou a pro-
dutores rurais; é destinado exclusivamente ao pro-
cessamento de produtos de origem animal; dispõe
de instalações para: Julgue os itens e assinale a al-
ternativa INCORRETA:

A) Abate ou industrialização de crustáceos e seus deriva-
dos;

B) Abate ou industrialização de animais produtores de
carnes;

C) Processamento de leite ou seus derivados;

D) Processamento de ovos ou seus derivados;

E) Processamento de produtos das abelhas ou seus deri-
vados;

41. (CONCURSO CRATO/2021) Lei Arouca, 11.794 de
08 de Outubro de 2008, estabelece procedimentos
para uso científico de animais e dá outras providên-
cias. Cria o Conselho Nacional de Controle de Ex-
perimentação Animal - CONCEA, que tem como
competências, EXCETO:

A) Formular e zelar pelo cumprimento das normas relati-
vas à utilização humanitária de animais com finalidade
de ensino e pesquisa científica;

B) Monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternati-
vas que substituam a utilização de animais em ensino
e pesquisa;

C) Estabelecer e rever, periodicamente, as normas para
uso e cuidados com animais para ensino e pesquisa,
em consonância com as convenções internacionais das
quais o Brasil seja signatário;

D) Estabelecer e rever, periodicamente, normas para cre-
denciamento de instituições que criem ou utilizem ani-
mais para eutanásia;

E) Credenciar instituições para criação ou utilização de
animais em ensino e pesquisa científica;

42. (CONCURSO CRATO/2021) Das condições de cri-
ação e uso de animais para ensino e pesquisa cien-
tífica, assinale a alternativa correta:

A) A criação ou a utilização de animais para pesquisa fi-
cam restritas, exclusivamente, às instituições credenci-
adas no CONCEA.

B) Experimentos que possam causar dor ou angústia de-
verão desenvolver-se sob sedação;

C) Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos proces-
sos relacionados à dor e à angústia, ficam autorizados
pelo gestor maior da instituição;

D) Pode-se reutilizar o mesmo animal depois de alcan-
çado o objetivo principal do projeto de pesquisa em
outras pesquisas do mesmo nível;

E) É permitido o uso de bloqueadores neuromusculares
ou de relaxantes musculares em substituição a subs-
tâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas;
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43. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Resolução
1.236 de 26 de Outubro de 2018, que define e carac-
teriza crueldade, abuso e maus-tratos contra ani-
mais vertebrados, dispõe sobre a conduta de médi-
cos veterinários e zootecnistas e dá outras providên-
cias, julgue os itens e marque o INCORRETO:

A) Maus-tratos: qualquer ato, direto ou indireto, comis-
sivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negli-
gência, imperícia ou imprudência provoque dor ou so-
frimento desnecessários aos animais;

B) Crueldade: qualquer ato intencional que provoque dor
ou sofrimento desnecessários nos animais, bem como
intencionalmente impetrar maus tratos continuamente
aos animais;

C) Corpo de delito - conjunto de vestígios materiais resul-
tantes da prática de maus-tratos, abuso e/ou crueldade
contra os animais;

D) Contenção física - uso de mecanismos mecânicos ou
químicos para restringir a movimentação visando a
proteção do animal ou de terceiros durante procedi-
mentos cirúrgicos;

E) Depopulação: procedimento para promover a elimi-
nação de determinado número de animais simultane-
amente, visando minimizar sofrimento, dor e/ou es-
tresse, utilizado em casos de emergência, controle sa-
nitário e/ou ambiental;

44. (CONCURSO CRATO/2021) Ainda sobre a Reso-
lução 1.236, o que define-se como maus tratos?
Marque a alternativa INCORRETA:

A) agredir fisicamente ou agir para causar dor, sofrimento
ou dano ao animal;

B) manter animal em local provido das condições míni-
mas de higiene e asseio;

C) abandonar animais;

D) impedir a movimentação ou o descanso de animais;

E) utilizar alimentação forçada, exceto quando para fins
de tratamento prescrito por médico veterinário;

45. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa
correta, sobre a Resolução 1.236:

A) A eutanásia, o abate e a depopulação para fins de con-
trole sanitário, especialmente de animais sinantrópi-
cos, são considerados maus-tratos, mesmo que segui-
das as normas e recomendações técnicas vigentes para
as referidas práticas.

B) O médico veterinário e o zootecnista não devem orien-
tar os tutores ou proprietários de animais sobre condu-
tas que implicam em maus-tratos, abusos e crueldade e
suas consequências, bem como sobre sua responsabili-
dade quanto ao bem-estar dos animais e suas necessi-
dades

C) A caracterização de crueldade, abuso e maus-tratos in-
depende da avaliação da duração e do grau de severi-
dade, quando houver intenção de provocar sofrimento
ou sempre que houver o comprometimento de um ou
mais indicadores.

D) O médico veterinário ou o zootecnista, observados os
respectivos campos de atuação, poderá identificar ou-
tros casos de crueldade, abuso e maus-tratos, além dos
previstos nos incisos deste artigo.

E) Não serão tolerados os sistemas produtivos ou de ex-
perimentação (ensino e pesquisa) que utilizam aloja-
mento que restringem severamente a movimentação e
expressão de comportamentos naturais, a exemplo gai-
olas, celas, baias e práticas de manejo;

46. (CONCURSO CRATO/2021) A Resolução 1.138 de
16 de Dezembro de 2016, aprova o código de ética
do Médico Veterinário. De acordo com o Art. 6º,
são deveres do Médico Veterinário, EXCETO:

A) Aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar
o melhor do progresso científico e dos conhecimentos
populares em benefício dos animais, do homem e do
meio-ambiente;

B) Exercer somente atividades que estejam no âmbito de
seu conhecimento profissional;

C) Informar a abrangência, limites e riscos de suas pres-
crições e ações profissionais;

D) Facilitar a participação dos profissionais da Medicina
Veterinária nas atividades dos órgãos de classe;

E) Realizar a eutanásia nos casos devidamente justifi-
cados, observando princípios básicos de saúde pú-
blica, legislação de proteção aos animais e normas do
CFMV;
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47. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo o Decreto Nº
9.013, de 29 de Março de 2017, que dispõem sobre o
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal (RIISPOA), a inspeção
e fiscalização, serão realizadas em:

A) Todas as propriedades rurais fornecedoras de matérias-
primas destinadas à manipulação ou ao processamento
de produtos de origem vegetal;

B) Nos estabelecimentos que recebam as diferentes espé-
cies animais exóticas, para abate ou industrialização;

C) Nos estabelecimentos que recebam crustáceos e seus
derivados para manipulação;

D) Nos portos, aeroportos, postos de fronteira e recintos
especiais de despacho aduaneiro de exportação;

E) Nos estabelecimentos que recebam o leite e seus deri-
vados para beneficiamento ou industrialização;

48. (CONCURSO CRATO/2021) A IN nº 5 de 01 de
Março de 2002, Aprova as Normas Técnicas para
o controle da raiva dos herbívoros domésticos e dá
outras providências. Sobre essa normativa, assinale
a alternativa INCORRETA:

A) Será considerada área de ocorrência de raiva aquela
onde a doença tenha sido confirmada durante os 2
(dois) anos precedentes;

B) Será considerada área de atuação imediata aquela na
qual seja reconhecido estado endêmico de raiva, bem
como a que requeira pronta intervenção;

C) Os refúgios de morcegos hematófagos, notadamente os
da espécie Desmodus rotundus, notificados ao Serviço
Veterinário Oficial, deverão ser cadastrados e revisa-
dos periodicamente, visando a manter o efetivo con-
trole das populações de morcegos neles existentes;

D) O método escolhido para controle de transmissores
será a aplicação de substâncias anticoagulantes nos
morcegos hematófagos;

E) Em refúgios, recomenda-se a utilização de outros mé-
todos de controle de morcegos hematófagos, desde que
os locais sejam de fácil acesso e apresentem condições
para os trabalhos, a critério do médico veterinário;

49. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a febre aftosa,
doença que acomete animais do casco fendido, é
correto afirmar que:

A) Causada por um Vírus, gênero Aphtovirus família Aph-
toviridae;

B) Existem sete diferentes sorotipos: A, O, C, Sat 1, Sat
2, Sat 3 e Asia 1;

C) Primeiros sintomas são febre persistente por 6 a 8 dias,
depois, aparecimento de pápulas na língua;

D) Existem 6 esquemas vacinais no Brasil, preconizados
pelo MAPA, dependendo da região;

E) Principal forma de transmissão é iatrogênica, por meio
de fômites naturais;

50. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Anemia In-
fecciosa Equina, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

A) Causada por um RNA vírus, do Gênero Lentivirus, fa-
mília Retroviridae;

B) A transmissão ocorre através de picada de mutucas (ta-
banídeos), e das moscas dos estábulos materiais conta-
minados com sangue infectado como agulhas, esporas,
freios, embocaduras, etc.;

C) Tratamento se dá através de uso de antibióticos ainda
na fase aguda, pra debelar os sintomas;

D) A doença também afeta asininos (jumentos) e muares
(burros e mulas);

E) Após resultado positivo do exame, o animal deverá
permanecer isolado, aguardando contato do Serviço
Veterinário Oficial;

51. (CONCURSO CRATO/2021) A Estomatite Vesicu-
lar (EV) é uma doença infecciosa que acomete ani-
mais domésticos, tanto ungulados quanto biungu-
lados, além de outras espécies de mamíferos silves-
tres. Sobre a Estomatite vesicular, julgue as alter-
nativas a seguir, e assinale a INCORRETA:

A) A enfermidade tem como sinais clínicos o apareci-
mento de lesões vesiculares na língua, gengiva, lábios,
tetos e coroa do casco;

B) Animais biungulados apresentam lesões no espaço in-
terdigital e coroa do casco, as quais cicatrizam-se com-
pletamente em duas a três semanas;
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C) É economicamente importante devido às graves con-
sequências sócio econômicas e de saúde pública;

D) Importância na saúde pública, já que trata-se de uma
zoonose;

E) O agente etiológico da Estomatite Vesicular é um vírus
que pertence a Família Aftoviridae, gênero Vesiculovi-
rus;

52. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a IN
Nº 45, de 15 de Junho de 2004, que Aprovar as Nor-
mas para a Prevenção e o Controle da Anemia In-
fecciosa Equina - A.I.E, em caso de FOCO, são to-
madas as seguintes medidas, EXCETO:

A) Interdição da propriedade após identificação do equí-
deo portador, lavrando termo de interdição, notificando
o proprietário da proibição de trânsito dos equídeos da
propriedade e da movimentação de objetos passíveis
de veiculação do vírus da A.I.E.;

B) Realizar investigação epidemiológica de todos os ani-
mais que reagiram ao teste de diagnóstico de A.I.E.,
incluindo histórico do trânsito;

C) Marcação permanente dos equídeos portadores da
A.I.E., por meio da aplicação de ferro candente na pa-
leta do lado esquerdo com um "A", contido em um cír-
culo de 8 (oito) centímetros de diâmetro, seguido da
sigla da UF;

D) Sacrifício ou isolamento dos equídeos portadores;

E) Realização de exame laboratorial, para o diagnóstico
da A.I.E., de todos os equídeos existentes na propri-
edade e em propriedades localizadas num raio de 3
quilômetros do foco;

53. (CONCURSO CRATO/2021) Encefalopatia Espon-
giforme Bovina - EEB, comumente conhecida como
"doença da vaca louca", é uma enfermidade de-
generativa fatal e transmissível do sistema nervoso
central de bovinos, com longo período de incuba-
ção, cerca de 5 anos. Sobre esta enfermidade, assi-
nale a alternativa INCORRETA:

A) A introdução da EEB num país ou região livre da do-
ença pode ocorrer pela importação de produtos de ori-
gem animal contaminados (principalmente farinhas de
carne e ossos) ou pela importação de bovinos infecta-
dos;

B) Caracterizada clinicamente por nervosismo, reação
exagerada a estímulos externos e dificuldade de loco-
moção.

C) A EEB é uma das doenças do grupo das Encefalopatias
Espongiformes Transmissíveis - EET

D) O agente causador da EEB é um vírus do Gênero
Prion, que modifica uma proteína encontrada no tecido
nervoso de animais infectados;

E) A principal via de transmissão é através da ingestão de
alimentos contendo farinhas de carne e ossos proveni-
entes de carcaças infectadas;

54. (CONCURSO CRATO/2021) A Artrite Encefalite
Caprina (CAE) é uma enfermidade de curso pro-
gressivo causada por um lentivírus e caracterizada
pelo período longo de latência. Sobre esta doença,
marque a alternativa correta:

A) Os principais sintomas da CAE são artrite, pneumonia,
mastite, emagrecimento progressivo e, nos animais jo-
vens, a encefalomielite;

B) A CAE não consta da lista de doenças que requerem
notificação obrigatória do MAPA;

C) A CAE encontra-se difundida apenas nos rebanhos de
caprinos leiteiros das regiões Norte e Nordeste do Bra-
sil;

D) A principal via de transmissão é a respiratória, com
inalação de aerossóis contaminados pelo vírus;

E) A principal forma de combate da doença é por maio
de vacinação do rebanho, com reforço de 21 dias da
primo vacinação;

55. (CONCURSO CRATO/2021) A influenza Aviária
(IA) é uma doença contagiosa causada por um In-
fluenzavírus. Sobre esta patologia, julgue os itens e
assinale o INCORRETO:

A) Nas aves, geralmente a doença é devastadora, provo-
cando lesões sérias nos sistemas respiratório, diges-
tivo, nervoso e reprodutivo;

B) Não há obrigatoriedade de notificação de casos ao Ser-
viço Veterinário Oficial (SVO);

C) O vírus pertence à família Orthomyxoviridae, e gênero
Influenzavirus Tipo A;
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D) Os sinais clínicos da influenza aviária podem variar
com a espécie afetada, idade, sexo, virulência do vírus,
ambiente, presença de infecções associadas e manejo
da criação;

E) Sinais respiratórios discretos, aerosaculites, diarréia,
mortalidade baixa, ovos com má formação, involução
ovariana e presença de hemorragia, queda de postura,
são os sintomas da Baixa Patogenicidade;

56. (CONCURSO CRATO/2021) Ainda sobre a Influ-
enza Aviária, marque a alternativa INCORRETA:

A) O vírus possui três formas distintas de ação: Baixa pa-
togenicidade, média patogenicidade e alta patogenici-
dade;

B) Sinais clínicos da Influenza Aviária de Média Patoge-
nicidade: Sinais respiratórios discretos, aerosaculites,
diarréia, mortalidade baixa, ovos com má formação,
peritonite por ruptura de ovário, inflamação renal com
presença de uratos, queda de postura;

C) Influenza Aviária de Alta Patogenicidade ? Depres-
são severa, inapetência, penas arrepiadas, edema facial
com crista e barbela inchada e cianótica, canelas com
lesões hemorrágicas, dificuldade respiratória com des-
carga nasal, severa queda de postura, prostração, diar-
réia, paralisia e morte, morte súbita sem presença dos
sinais clínicos mortalidade de até 100

D) A única forma de transmissão do vírus da IA é horizon-
tal de ave para ave, diretamente a partir de secreções do
sistema respiratório e digestivo;

E) As aves migratórias, principalmente as aquáticas são
reservatório natural, consideradas o principal reserva-
tório do vírus na natureza;

57. (CONCURSO CRATO/2021) O sistema APPCC
(Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle),
é uma ferramenta de gestão da qualidade com cará-
ter preventivo com uma abordagem sistemática que
visa identificar pontos críticos biológicos, químicos
e físicos durante as etapas de produção de alimen-
tos e aplicar medidas corretivas de controle a cada
ponto crítico identificado. Este sistema APPCC
apresenta 07 (sete) princípios, dentre os listados
abaixo, assinale o princípio INCORRETO:

A) Análise de Perigo;

B) Determinação dos Pontos Críticos de Controle (PCC);

C) Estabelecimento do limite crítico;

D) Estabelecimento do sistema de monitorização;

E) Estabelecimento de procedimentos de Documentação;

58. (CONCURSO CRATO/2021) Os Procedimentos
Padrões de Higiene Operacional, conhecidos como
PPHO são processos descritos, desenvolvidos, im-
plantados e monitorados, que tem o intuito de esta-
belecer padrões elevados de higiene para o estabele-
cimento industrial alimentício. Dentre os principais
aspectos trabalhados no PPHO, assinale o INCOR-
RETO:

A) Proteção contra contaminação e/ou adulteração do pro-
duto;

B) Identificação e estocagem adequada dos produtos
agrotóxicos;

C) Saúde dos operadores;

D) Potabilidade da água;

E) Prevenção da contaminação cruzada;

59. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Doença de
Newcastle, assinale a alternativa correta:

A) O agente viral pertence à Família Avulaviridae;

B) Apresenta baixo Índice de Patogenicidade Intracere-
bral (IPIC) em pintos de 1 dia;

C) Os sinais clínicos descritos para a DN são muito pare-
cidos ou idênticos à outras enfermidades infecciosas,
como: bronquite infecciosa, laringotraqueíte, coriza,
doença crônica respiratória, dentre outras, que causam
principalmente sintomas digestivos e respiratórios;

D) A principal forma de transmissão se dá pelo contato
das aves com roedores sinantrópicos;

E) Principal forma de diagnóstico é clínico, com observa-
ção e descrição dos sintomas na criação;

60. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Peste Suína
Clássica, assinale a alternativa INCORRETA:

A) É causada por um vírus da família flaviviridae, gênero
pestivirus;

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

7



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

B) O vírus é encontrado em todas as secreções e excreções
do animal infectado e pode ser transmitido pelas vias
direta (contato entre animais, aerossóis e suas secre-
ções e excreções, sangue e sêmen) ou indireta (água,
alimentos, fômites, trânsito de pessoas, equipamentos,
materiais, veículos, vestuários, alimentos de origem
animal), entrando no organismo por via oral e nasal;

C) A PSC se manifesta de forma Aguda, Crônica e Con-
gênita;

D) O período de incubação é de 2 a 22 dias;

E) O diagnóstico laboratorial consiste na detecção de anti-
corpos pelo ensaio de neutralização viral; detecção do
RNA viral por RT-PCR em tempo real; e isolamento
viral em linhagem celular;
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