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JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

 
Recurso quanto a formulação da seguinte questão: 21. Segundo art. 8º - do RIISPOA entende-se estabelecimentos de 
produtos de origem animal, exceto? a) qualquer instalação ou local nos quais são abatidos ou industrializados animais 
produtores de carnes, bem como onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, 
conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados com finalidade industrial ou 
comercial, b) qualquer instalação ou local nos quais são abatidos ou industrializados animais produtores de carnes, 
bem como onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados, 
depositados, acondicionados, embalados e rotulados com finalidade industrial ou comercial, a carne e seus derivados, 
a caça e seus derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, o mel e a cera de 
abelhas e seus derivados e produtos utilizados em sua industrialização. c) A simples designação "produto", 
"subproduto", "mercadoria", ou "gênero" significa, para efeito do presente Regulamento, que se trata de "produto de 
origem animal ou suas matérias primas". d) Todas as alternativas No gabarito consta como correta a alternativa 
"d)Todas as alternativas", porem na questão consta a palavra "exceto", deixando a entender que todas as alternativas 
nao seriam intendidas como produtos de origem animal, sendo que a alternativa "b)" descreve integramente o artigo 
8 do RIISPOA, tornando a formulaçao da questao imprecisa. 
 
Resposta: DEFERIDO 
 
 
Recurso quanto a formulação da seguinte questão: 34. ?Regulamenta o funcionamento e organização do conselho 
municipal de desenvolvimento agropecuário, criado pelo art. 87, inciso xi da lei orgânica do município de videira?. Este 
conselho tem como suas competências, exceto? a) estabelecer diretrizes e serem observadas na elaboração do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Agropecuário b) acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços agropecuários, prestados à 
população pelos órgãos e entidades públicas e privadas estabelecidas no Município; c) atuar na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política ambiental; d) propor critérios para a programação e para as 
execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, acompanhado a 
movimentação e o destino dos recursos; a seguinte questão refere-se ao artigo 87 da lei orgânica de Videira SC, 
porém este artigo consta como revogado "Art. 87 Os Conselhos Municipais serão instituídos por Leis Ordinárias 
específicas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27/2014)" conforme endereço eletrônico 
https://leismunicipais.com.br/lei-organica-videira-sc acessado em 19/01/16 as 16:23. 
 
Resposta: DEFERIDA 
 
 
Recurso quanto ao gabarito da seguinte questão: 50. ?Desde o nascimento das cidades, na idade antiga, que temos 
registros das preocupações com a . A humanidade não conhecia ainda os processos de contaminação que espalhavam 
a peste, a cólera, a varíola, a febre tifóide e outras doenças que marcaram a história; mas, mesmo não conhecendo 
todo o processo de transmissão de doenças, era sabido que a água poderia ser uma via de contaminação e que os 
alimentos de igual maneira poderiam ser meios de propagação de doenças. Com as populações aglomerando-se em 
cidades, estes problemas foram crescendo e se tornando mais complexos. Interessante notar que o cuidado com a 
vigilância implicou na atividade profissional de especialistas voltados para o estudo da água, dos alimentos que eram 
consumidos e para a remoção do lixo produzido por cidades cada vez mais populosas, com diferentes condições 
econômicas. Assim, por volta dos séculos ____________no Brasil, teve início a Vigilância Sanitária, como uma resposta 
a este novo problema da convivência social. a)15 b)16 c)17 d)18 No gabarito da referida questa consta como resposta 
a alternativa "a)15" porem segundo Anvisa (2016) as atividades ligadas à vigilância sanitária foram estruturadas, nos 
séculos XVIII e XIX, para evitar a propagação de doenças nos agrupamentos urbanos que estavam surgindo. Assim a 
alternativa correta seria a "d)18". Conforme endereço eletronico: http://www.anvisa.gov.br/Institucional/historia.htm 
acessado em 19/01/2016 as 16:13h 
 
Resposta: ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA D 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-videira-sc%20acessado%20em%2019/01/16%20as%2016:23

