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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, 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, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 13

Uma decisão singular de um juiz da Vara de1

Execuções Criminais de Tupã, pequena cidade a 534 km da
cidade de São Paulo, impondo critérios bastante rígidos para
que os estabelecimentos penais da região possam receber4

novos presos, confirma a dramática dimensão da crise do
sistema prisional. A sentença determina, entre outras
medidas, que as penitenciárias somente acolham presos que7

residam em um raio de 200 km.
Segundo o juiz, as medidas que tomou são previstas

pela Lei de Execução Penal e objetivam acabar com a10

violação dos direitos humanos da população carcerária e
“abrir o debate a respeito da regionalização dos presídios”.
Ele alega que muitos presos das penitenciárias da região são13

de famílias pobres da Grande São Paulo, que não dispõem de
condições financeiras para visitá-los semanalmente, o que
prejudica o trabalho de reeducação e de ressocialização. 16

Sua sentença foi muito elogiada. Contudo, o governo
estadual anunciou que irá recorrer ao Tribunal de Justiça, sob
a alegação de que, se os estabelecimentos penais não19

puderem receber mais presos, os juízes das varas de
execuções não poderão julgar réus acusados de crimes
violentos, como homicídio, latrocínio, seqüestro ou estupro.22

Além disso, as autoridades carcerárias alegam que a decisão
impede a distribuição de integrantes de uma quadrilha por
diversos estabelecimentos penais, seja para evitar que25

continuem comandando seus “negócios”, seja para coibir a
formação de facções criminosas.

Com um deficit de mais de 40 mil vagas e várias28

unidades comportando o triplo de sua capacidade de lotação,
a já dramática crise do sistema prisional de São Paulo se
agrava todos os dias. O mérito da sentença do juiz de Tupã,31

que dificilmente será confirmada em instância superior, é o
de refrescar a memória do governo sobre a urgência de uma
solução para o problema.34

Estado de S. Paulo, 13/1/2008, p. A3 (com adaptações).

Com referência às idéias do texto, julgue os itens de 1 a 7.

1 De acordo com o texto, não ocorrem crimes violentos, como
homicídio, latrocínio, seqüestro e estupro, na cidade de Tupã.

2 Depreende-se do texto que a crise do sistema prisional de
São Paulo pode ser resolvida com a adoção de medidas que
restrinjam o deslocamento dos presos e dos seus familiares.

3 Infere-se do texto que o juiz mencionado, ao proferir sua

sentença, se preocupou com a reabilitação dos presos.

4 Subentende-se da leitura do terceiro parágrafo que o

governo de São Paulo considera inviável cumprir a sentença

e recorrerá à instância superior.

5 De acordo com o terceiro parágrafo do texto, o

encarceramento de criminosos em diferentes penitenciárias

possibilita a desmobilização de quadrilhas.

6 Segundo o autor do texto, a sentença salienta a necessidade

de uma solução para a grave situação do sistema prisional de

São Paulo.

7 O texto caracteriza-se como texto descritivo devido à sua

complexidade e à apresentação de fatos que ocorreram com

personagens reais.

Julgue os itens seguintes, referentes às estruturas lingüísticas

do texto.

8 As palavras “singular” (R.1) e “dramática” (R.5) qualificam,

respectivamente, os substantivos “decisão” (R.1) e

“dimensão” (R.5).

9 O trecho “pequena cidade a 534 km da cidade de São Paulo”

(R.2-3) encontra-se entre vírgulas por exercer a função de

aposto.

10 A correção gramatical do texto seria mantida se, na linha 3,

a palavra “bastante” fosse flexionada no plural, para

concordar com o substantivo “critérios”.

11 No trecho “para visitá-los semanalmente” (R.15), o pronome

refere-se a “presos” (R.13).

12 As orações subordinadas “que as penitenciárias somente

acolham presos” (R.7), “que tomou” (R.9) e “que irá recorrer

ao Tribunal de Justiça” (R.18) desempenham a função de

complemento do verbo.

13 Na linha 17, o emprego da conjunção “Contudo” estabelece

uma relação de causa e efeito entre as orações.
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Falara com voz sincera, exaltando a beleza da1

paisagem e revelando que, se dependesse só dele, passaria o

resto da vida ali, morreria na varanda, abraçado à visão do rio

e da floresta. Era isso o que mais queria, se Alícia estivesse4

ao seu lado.

Agora, ao vê-lo assim, suado e nervoso, mudando de

lugar o tempo todo e murmurando palavras que me7

escapavam, temia que me abordasse para conversar sobre o

filho. Não parecia estar no iate, e sim em sua casa, em

Manaus: sentado, pernas e pés juntos, tronco ereto, a cabeça10

oscilando, como se fizesse um não em câmera lenta.

Despertava como quem leva um susto, ia lavar o rosto e

retomava sua ronda, que me deixava mareado. Eu esperava13

o fim da tarde com ansiedade; mal escurecia, entrava no

camarote para ler, mas ficava pensando nos dois: Mundo e

seu pai. Quando não conseguia dormir, subia ao convés e via16

o vulto sentado na popa, o focinho de Fogo no colo; Jano não

se voltava.

Milton Hatoum. Cinzas do Norte. São Paulo: Companhia da Letras, 2005, p. 86-7.

Considerando as idéias e a linguagem do texto acima, julgue os

itens que se seguem.

14 As orações “se dependesse só dele” (R.2) e “se Alícia

estivesse ao seu lado” (R.4-5) estabelecem circunstância de

condição em relação às orações às quais se subordinam.

15 Na linha 3, o emprego da crase antes do substantivo “visão”

é optativo, visto que o termo “abraçado” pode ser seguido

por complemento direto ou indireto.

16 A correção gramatical do texto seria mantida se o pronome

“que”, em “que me escapavam” (R.7-8), fosse substituído

por quê.

17 Na linha 8, a forma verbal “temia” concorda com o sujeito de

terceira pessoa do singular ele, que foi omitido pelo narrador.

18 A oração “como se fizesse um não em câmera lenta” (R.11)

expressa uma comparação estabelecida pelo narrador.

19 A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos

se, na linha 13, a preposição a fosse incluída após a forma

verbal “esperava”: Eu esperava ao fim da tarde com

ansiedade.

20 A correção gramatical do texto seria mantida se a vírgula

empregada antes da conjunção “mas” (R.15) fosse omitida.

A figura acima mostra uma janela do Windows Explorer,
executada em um computador cujo sistema operacional é o
Windows XP. Com relação a essa figura, julgue os itens a seguir.

21 O item  é uma pasta com arquivos do
Word.

22 A opção , que não está mostrada
na figura, tem, como funcionalidade principal, permitir
controlar o tamanho máximo dos arquivos criados no Word.

23 A pasta  é uma subpasta da pasta

.

24 Ao se clicar a ferramenta , a lista de pastas será
ocultada.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do
navegador Internet Explorer 6 (IE6), julgue os itens que se
seguem.

25 Para iniciar novamente o download da página

www.google.com.br, é suficiente clicar a ferramenta .

26 No endereço www.google.com.br, o termo .br indica que o
URL é de um sítio do governo brasileiro.

27 O acesso à Internet só é possível com a utilização do
navegador Internet Explorer. 

28 Ao se clicar a ferramenta , é iniciado um processo por
meio do qual o sítio atual poderá ser acrescentado a uma
lista de favoritos. 

29 Utilizando-se o menu Ferramentas, é possível configurar as
opções da Internet.
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Considerando a figura acima, julgue os itens subseqüentes, acerca
do Excel 2003.

30 O total de ordens de serviços pode ser calculado utilizando-

se a ferramenta Soma que é iniciada por meio do botão .

31 O sombreamento dos títulos pode ser alterado utilizando-se

a ferramenta .

32 A ferramenta  permite fazer a correção ortográfica da
planilha mostrada na figura acima.

Com base na figura acima, julgue os itens que se seguem com
relação ao Word 2003.

33 O título do texto pode ser formatado com borda utilizando-se

a ferramenta . 

34 O parágrafo selecionado está formatado com alinhamento
justificado.

35 Considerando-se que a impressora padrão esteja configurada
corretamente, para se imprimir o texto é suficiente clicar a

ferramenta .

Envelhecimento de consumidores e da força de trabalho,
desastres ecológicos de conseqüências imprevisíveis, campanha
de consumidores contra empresas que não respeitam o meio
ambiente. Até pouco tempo atrás considerados de importância
secundária, esses temas hoje já dividem espaço com questões
tradicionais, como falta de energia, inflação e aspectos
regulatórios na pauta dos mais sérios riscos para a perenidade de
grandes corporações globais. É o que aponta recente estudo, que
também relaciona alguns problemas que devem ganhar força em
breve, como uma desaceleração na China, a briga por talentos e
a incapacidade das empresas de inovar.

Gazeta Mercantil, 15/1/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando
aspectos relevantes do atual panorama mundial, julgue os itens
que se seguem.

36 Em seu conjunto, o texto menciona tópicos característicos
do atual estágio da economia mundial, marcado pela
expansão de suas atividades em escala cada vez mais
planetária.

37 A globalização pressupõe a necessidade de domínio do
conhecimento como forma de se assegurarem as constantes
inovações tecnológicas, das quais tanto se nutre o sistema
produtivo contemporâneo.

38 A questão ambiental, embora com peso crescente na agenda
mundial e suscitando preocupação de autoridades e da
sociedade, ainda não influi nos rumos do comércio
internacional.

39 Vítima de séria crise energética em passado recente,
popularmente chamada de apagão, o Brasil volta a se
preocupar com a possibilidade de eventual escassez de
energia motivada pela irregularidade das chuvas.

40 Surpreendentemente, o texto não menciona a insegurança
gerada pela instabilidade da legislação reguladora da
economia como potencial perigo para as grandes empresas
transnacionais. 

41 A China apresenta-se, na atualidade, como país emergente,
ostentando um dos mais altos índices de crescimento
econômico no mundo e presença crescentemente ampliada
no volume de comércio global.

42 Infere-se do texto que uma eventual redução do nível de
expansão da economia chinesa seria benéfica para as
grandes corporações mundiais porque significaria menos
concorrência para elas.

43 O texto sugere que a capacidade de reciclar-se e de inovar é
condição imposta pela globalização para que as empresas
não declinem ou desapareçam, tragadas pela extrema
competitividade que hoje vigora na economia.

44 Ao mencionar as grandes corporações globais, o texto
certamente se refere às empresas transnacionais, também
conhecidas como multinacionais.

45 A Organização Mundial do Comércio (OMC) é o órgão
multilateral que tem por finalidade elaborar as regras a
serem seguidas no comércio internacional e zelar pela
observância delas.
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Uma palavra sobre E = {0, 1} consiste dos próprios símbolos de

E, 0 e 1, e também de uma concatenação de qualquer dos

símbolos de E, como, por exemplo, 00, 01, 000, 001, 1001 etc.

Uma palavra tem comprimento N quando possui N símbolos.

Defina por EN o conjunto de todas as palavras sobre E que têm

comprimento N.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

46 O conjunto E4 contém exatamente 16 palavras.

47 Se ' = {0, 2}, então o conjunto '3
1 E

3 contém um único

elemento, a palavra 012.

Uma proposição é uma afirmação que pode ser julgada como

verdadeira — V —, ou falsa — F —, mas não como ambas. Uma

proposição é simples quando não contém nenhuma outra

proposição como parte de si mesma e, quando a proposição é

formada pela combinação de duas ou mais proposições simples,

é denominada proposição composta. Uma proposição simples é,

normalmente,  representada simbolicamente por letras maiúsculas

do alfabeto. As expressões A÷B e AwB representam proposições

compostas, que são lidas, respectivamente, como “se A então B”

e “A ou B”. A primeira proposição tem valor lógico F quando A

é V e B é F, nos demais casos é V; a segunda tem valor lógico F

quando A e B são F, nos demais casos é V. A expressão ¬A

também representa uma proposição composta, lida como “não A”,

e tem valor lógico V quando A é F, e tem valor lógico F quando

A é V. Com base nessas definições, julgue os itens subseqüentes.

48 Considere que as proposições listadas abaixo sejam todas V.

I Se Clara não é policial, então João não é analista de

sistemas.

II Se Lucas não é policial, então Elias é contador.

III Clara é policial.

Supondo que cada pessoa citada tenha somente uma

profissão, então está correto concluir que a proposição “João

é contador” é verdadeira.

49 As proposições A÷B e (¬B)÷(¬A) têm a mesma tabela

verdade.

50 A proposição “Se a vítima não estava ferida ou a arma foi

encontrada, então o criminoso errou o alvo” fica

corretamente simbolizada na forma (¬A)wB÷C.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação ao controle da administração pública, julgue os itens
a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 e com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

51 O Tribunal de Contas do Acre pode, cautelarmente,
determinar a quebra de sigilo bancário do administrador
público que tenha o dever de prestar contas pela utilização
de recursos públicos estaduais.

52 O Poder Judiciário do Acre tem competência para reformar
decisão do Tribunal de Contas do Acre.

53 As nomeações de pessoas que exclusivamente ocuparão
cargos comissionados na administração pública direta
estadual não precisam ser apreciadas, para fins de registro,
no tribunal de contas do respectivo estado.

Em relação aos direitos individuais e coletivos, julgue os itens
que se seguem.

54 Em caso de iminente perigo público, a autoridade
competente pode usar propriedade particular, estando
assegurada ao proprietário indenização caso ocorra dano em
seu patrimônio.

55 O ordenamento jurídico brasileiro não admite prisão civil
por dívida.

56 Às presidiárias devem ser asseguradas condições que lhes
permitam permanecer com seus filhos no período de
amamentação.

Em relação aos atos administrativos, julgue os itens subseqüentes.

57 Caso a prática de ato administrativo lícito ocasione prejuízo
a particular, este terá direito de ser indenizado pela
administração.

58 A anulação de ato administrativo produz efeitos a partir de
sua publicação no Diário Oficial e não gera direitos
adquiridos.

59 A execução material de ato administrativo exige juízo
declaratório judicial prévio à sua efetivação.

60 A presunção de legalidade do ato administrativo traz como
conseqüência a inversão do ônus da prova para o particular
que pretenda desconstituí-lo em juízo.

Com relação à parte geral do direito penal, julgue os itens a
seguir.

61 O estado de necessidade pode ser próprio, quando a ameaça
for a direito próprio, ou de terceiro, quando a ameaça for a
direito de terceiro. Nesse caso, é necessária a prévia
autorização do titular do direito ameaçado para que a
ilicitude da conduta seja excluída.

62 A embriaguez completa e culposa, provocada por álcool ou
substância de efeitos análogos, exclui a imputabilidade
penal.

Julgue os seguintes itens, relativos às leis penais especiais.

63 Entre as sanções penais previstas na lei, em caso de crime de
abuso de autoridade, haverá a perda do cargo e a inabilitação
para o exercício de qualquer outra função pública por prazo
de até três anos.

64 Os crimes contra a ordem tributária admitem a delação
premiada, quando cometidos em quadrilha ou co-autoria e o
co-autor ou partícipe, em confissão espontânea, revele à
autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa. Nessa
situação, a pena do delator poderá ser reduzida de um a dois
terços.

65 O crime de homicídio praticado em atividade típica de grupo
de extermínio é considerado crime hediondo, ainda que
cometido por um só agente, mas apenas na modalidade
consumada, e não na tentada.

Acerca da prova no direito processual penal, julgue os itens que
se seguem.

66 Nos crimes não transeuntes, a confissão do acusado poderá
suprir a falta do exame de corpo de delito direto ou indireto.

67 Antes da realização de cada perícia, os peritos oficiais têm
de prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar
o encargo.

68 Nos casos de morte violenta, quando não houver infração
penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem
precisar a causa da morte e não houver necessidade de
exame interno para a verificação de alguma circunstância
relevante, bastará o simples exame externo do cadáver.

Acerca da prisão, julgue os itens subseqüentes.

69 A prisão temporária não poderá ser decretada de ofício pelo
juiz.

70 Considere a seguinte situação hipotética.
Marcos praticou crime de homicídio culposo, tendo sido
denunciado nas penas respectivas, pelo Ministério Público.
Nessa situação, se necessário para garantia da ordem
pública, o juiz, de ofício, poderá decretar a prisão preventiva
de Marcos.

Acerca dos resíduos de antibióticos em produtos de origem
animal, que podem ser transferidos a pessoas que os consomem,
acarretando efeitos nocivos, julgue os itens a seguir.

71 A transferência de bactéria resistente para humanos por meio
de alimentos de origem animal é quase nula, possuindo
pouca importância dentro da segurança alimentar.

72 O uso correto de antibióticos em animais apresenta
benefícios à população humana, pois animais saudáveis
auxiliam a reduzir doenças veiculadas por alimentos por eles
produzidos.

73 O uso do cloranfenicol está liberado para uso na dieta de
aves e suínos como fator promotor de crescimento.

74 As técnicas clássicas de análise físico-química para avaliação
de resíduos de antibióticos nos alimentos de origem animal
são o radioimunoensaio e ELISA.

75 O efeito deletério do uso das penicilinas e a presença dos
seus resíduos estão associados às reações alérgicas que essas
drogas podem causar, entre outros.
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Os alimentos são excelentes substratos para o desenvolvimento
de numerosas espécies e variedades de contaminantes
patogênicos. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se
seguem.

76 A contaminação microbiana do alimento acontece direta ou
indiretamente. Na forma direta, ela ocorre no tecido animal
ou vegetal vivo, antes do abate ou colheita.

77 Em país tropical, a contaminação por fungos apresenta baixa
incidência devido às características ambientais exigidas para
o desenvolvimento dos fungos.

78 Os suínos, em comparação com os bovinos, são mais
sensíveis a contaminação por patógenos na dieta.

79 A qualidade da água ingerida por animais apresenta pouca
importância na manutenção da saúde do animal, pois essa
será facilmente eliminada pelos rins, na urina.

80 A pasteurização é um dos processos que auxilia no controle
de agentes patogênicos presentes no alimento.

Analisar os alimentos para uso animal, tais como rações, misturas
minerais, matérias-primas para o preparo de dietas, silagens,
fenos, forrageiras, é importante não apenas para orientar o
produtor, como também para identificar possíveis fraudes. Com
base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

81 Ao se colher amostras em vários sacos da partida a ser
analisada, deve-se identificá-las com papel colocado no
interior do recipiente em contato com o material colhido.

82 As silagens e forragens devem ser colhidas e armazenadas a
temperatura ambiente até o momento de envio para o
laboratório.

83 Em misturas minerais, a adulteração do produto com fosfatos
de rocha é comum, e pode ser detectada pelo teor de flúor
presente.

84 A presença de aflatoxina em alimentos para animais deve ser
monitorada, pois representa risco para a saúde animal. 

85 Teor elevado de cálcio em farinha de carne é sugestivo de
adulteração com ossos.

Com relação às enfermidades que fazem parte da lista da
Organização Mundial de Sanidade Animal (OIE), julgue os itens
subseqüentes.

86 A bactéria Brucella abortus é o principal agente etiológico
da brucelose em suínos.

87 A babesiose bovina é transmitida pelo carrapato, que é
essencial para a manutenção do parasita. Após ser ingerido,
o protozoário infecta os ovos do carrapato e continua a
multiplicar-se no interior das larvas emergentes.

88 O mormo possui como agente causal uma bactéria
denominada Burkholderia mallei, que acomete os cavalos e,
de forma mais grave, os asininos e muares, e pode acometer
inclusive o homem.

89 A taxa de mortalidade e o risco de contágio da peste suína
clássica são baixos, daí sua pouca importância na
suinocultura industrial.

90 A doença de Newcastle, também conhecida como
pseudopeste aviária, pode ser prevenida com uso de vacina.

Durante a necropsia dos animais, as colheitas de amostras para
análises são muito importantes para auxiliar na determinação da
causa mortis. Com relação a esse assunto, julgue os itens a
seguir.

91 As amostras deverão ser colhidas no menor espaço de tempo
após o óbito do animal. Em caso de dúvida sobre qual exame
deve ser realizado na amostra, a melhor forma de
armazenamento por períodos reduzidos é a refrigeração entre
1 ºC e 5 ºC.

92 Para encaminhamento de amostra para exame
histopatológico, deve-se envolver os tecidos que tendem a
flutuar, pulmão e medula óssea, com gaze ou algodão para
que eles permaneçam mergulhados na solução conservante.

93 O formol tamponado fornece uma fixação com resultados
melhores em relação ao formol não-tamponado que leva à
formação de hematina (pontos escurecidos, particularmente
em vasos sanguíneos), um artefato de técnica.

94 O exame citológico apresenta como característica principal
a rapidez do diagnóstico, quando comparado ao exame
histopatológico, mas essa técnica pode ser utilizada apenas
nos animais ainda vivos.

95 Para amostra do tecido ósseo, é preferível o osso longo, que
deve ser serrado para exposição da medula óssea e, em
seguida, refrigerado.

Em um rebanho bovino leiteiro de uma propriedade
rural, alguns animais têm apresentado febre com temperatura de
42 ºC, anorexia, mucosa nasal hiperêmica, corrimento seroso nos
olhos e narinas, sialorréia, ligeira excitabilidade e tosse. Esses
animais apresentaram uma queda brusca da produção de leite e
alguns deles sofreram, entre o 6.º e o 8.º mês de gestação, aborto
seguido de retenção de placenta com metrite.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

96 O provável diagnóstico dessa enfermidade é rinotraqueíte
infecciosa bovina, cujo agente etiológico é o herpes-vírus
bovino (BHV) tipo 1.

97 O agente etiológico da doença descrita na situação é a
Brucella bovis. 

98 O diagnóstico laboratorial é a melhor forma para a
confirmação da enfermidade em questão. Nesse caso, o
principal achado é a presença de focos microscópicos de
necrose com inclusões intranucleares eosinofílicas. 

99 A principal forma de controle da enfermidade descrita é
promover o sacrifício de todo o rebanho afetado, seguido
pela incineração de todas as carcaças para evitar a
propagação da doença para outras regiões.

100 Como forma de controle dessa doença, é preconizado
promover a vacinação dos rebanhos próximos ao foco. Para
isso, deve-se aplicar a vacina viva atenuada 19 de Brucella

abortus, pois ela induz uma boa proteção durante o tempo de
vida útil em 65% a 80% dos animais.
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Uma amostra de mortadela, apreendida no mercado pela

vigilância sanitária, apresentou, em análise laboratorial, 2 UFC de

Salmonella spp. em 25 g de amostra, bem como 5×103 UFC/g

para contagem de Staphylococcus coagulase positiva.

A propósito da situação acima descrita e considerando as noções

de biossegurança e de análises microbiológicas de alimentos de

origem animal destinados ao consumo humano, julgue os itens a

seguir.

101 Em relação à classificação dos microrganismos por classe de

risco, com exceção da Salmonella paratyphi e Salmonella

typhi, que são classe 3, as Salmonella spp. (outras espécies)

são classificadas como pertencentes à classe 2.

102 O microrganismo Staphylococcus é classificado como

pertencente à classe de risco 4.

103 Microrganismos classificados como pertencentes à classe de

risco 2 têm risco individual moderado e risco coletivo

limitado. Podem provocar doenças no homem, com pouca

probabilidade de alto risco para os profissionais do

laboratório. 

104 Os microrganismos classificados como pertencentes à classe

de risco 4 possuem baixo risco individual e coletivo. 

105 Em razão da pesquisa de Salmonella spp. apresentar, na

situação mencionada, baixa contagem — 2 UFC em 25 g de

amostra —, a mortadela  é considerada apropriada para o

consumo humano.

106 O valor verificado para a contagem de Staphylococcus

coagulase positiva encontra-se alto em relação aos

parâmetros estabelecidos para a mortadela pela RDC

n.º 12/2001, da ANVISA, que é de 3×103 UFC/g. Portanto,

esse produto encontra-se impróprio para o consumo humano.

107 A análise microbiológica de contagem de Staphylococcus

coagulase positiva subentende a análise de contagem de

Staphylococcus aureus.

108 A pesquisa de Salmonella spp. em alimentos de origem

animal destinados ao consumo humano é importante pelo

fato de essa bactéria produzir uma enterotoxina termoestável

que, ao ser ingerida, causa vômitos e diarréia ao homem.

109 O Staphylococcus coagulase positivo apresenta na sua

estrutura os antígenos somáticos (O), os flagelares (H) e os

capsulares (Vi) que, quando ingeridos pelo homem junto aos

alimentos de origem animal, causam febre, diarréia e

vômitos.

110 Todos os alimentos de origem animal destinados ao consumo

humano, de forma geral, devem ser submetidos a análises

microbiológicas rotineiras para verificação da qualidade da

produção dentro da indústria que os produz, bem como a

segurança que os mesmos oferecem à população que os

consome. 

Pedro Manuel Leal Germano et al. Características fundamentais dos alimentos.

In: Higiene sanitária de alimentos. 2.ª ed. Editora Livraria Varela, 2003.

Com referência à figura acima, às características do pescado

como alimento e da inspeção desse tipo de produto, julgue os

itens a seguir.

111 A presença de mofos nas paredes do estabelecimento

favorece a deterioração do pescado de forma mais rápida.

112 A disposição do pescado ao ar livre na rua, como observado

na figura, pouco interfere na deterioração do mesmo, tendo

em vista o predomínio de bactérias mesofílicas em sua

superfície.

113 O pH característico do pescado, que se encontra entre 5,2 e

5,4, impede, temporariamente, a proliferação bacteriana e a

conseqüente deterioração do mesmo. Por isso, é possível se

comercializar esse tipo de alimento nas condições

observadas na figura acima.

114 Apesar de o pescado encontrar-se disposto de forma

incorreta, em superfície improvisada na calçada, a aparência

do mesmo, na inspeção, é atrativa e saudável, com aspecto

de pescado fresco.

115 Na situação ilustrada, a condição de armazenamento do

produto mostra que o mesmo pode deteriorar-se rapidamente

e, se for imgerido, transmitir ao homem microrganismos

causadores de intoxicações ou infecções alimentares. 
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Na linha de inspeção de uma carcaça bovina, em um abatedouro frigorífico, foi detectado um cisto vesicular no músculo

masseter. Esse cisto se encontrava repleto de líquido transparente e apresentava, no seu centro, um ponto esbranquiçado, conforme

está indicado pela seta na figura acima. 

Com base nessas informações e nos procedimentos preconizados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos

de Origem Animal, julgue os itens seguintes.

116 A carcaça bovina, bem como as vísceras, devem ser desviadas para o Departamento de Inspeção Final (DIF) para exame detalhado

da lesão, da carcaça e das vísceras pelo médico veterinário responsável pelo serviço de inspeção do local.

117 De acordo com o formato da lesão mostrada na figura e de sua descrição, é correto afirmar que se trata de um cisto de cisticercose

viva.

118 O parasito adulto ilustrado na figura acima é a Taennia Solium.

119 O hospedeiro intermediário do parasito ilustrado na figura é o cão.

120 Em caso de parasitoses em carcaça bovina, de baixa infestação, deve-se, em geral, promover o tratamento pelo frio, ou seja, pelo

congelamento, por exemplo, a !15 ºC por 10 dias, para a inativação do parasito.


