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LINGUA PORTUGUESA 

 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 A 03. 

 

FEIJÕES OU PROBLEMAS? 

 

Reza a lenda que um monge, próximo de se aposentar, precisava encontrar um sucessor. 

Entre seus discípulos, dois já haviam dado mostras de que eram os mais aptos, mas apenas um 

o poderia. Para sanar as dúvidas, o mestre lançou um desafio, para por a sabedoria dos dois à 

prova: ambos receberiam alguns grãos de feijão, que deveriam colocar dentro dos sapatos, para 

então empreender a subida de uma grande montanha. 

Dia e hora marcado, começa a prova. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos 

começou a mancar. No meio da subida, parou e tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já 

sangravam, causando imensa dor. Ficou para trás, observando seu oponente sumir de vista. 

Prova encerrada, todos de volta ao pé da montanha, para ouvir do monge o óbvio 

anúncio. Após o festejo, o derrotado aproxima-se do vencedor e pergunta como é que ele havia 

conseguido subir e descer com os feijões nos sapatos. 

- Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei. 

Carregando feijões, ou problemas, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida. 

Problemas são inevitáveis. Já a duração do sofrimento, é você quem determina. 

 

QUESTÃO 01: Nesse texto, o discípulo que venceu a prova 

 

(A) colocou o feijão em um sapato. 

(B) cozinhou o feijão. 

(C) desceu a montanha correndo. 

(D) sumiu da vista do oponente. 
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QUESTÃO 02: No trecho “- Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei”, os pronomes 

oblíquos destacados referem-se 

 

(A) aos sapatos. 

(B) aos problemas. 

(C) aos discípulos. 

(D) aos feijões. 

 

QUESTÃO 03: No texto, qual é o conflito gerador desse enredo? 

 

(A) A necessidade do monge em encontrar um sucessor. 

(B) A solução encontrada pelo discípulo vencedor. 

(C) A subida dos discípulos a uma grande montanha. 

(D) O desafio proposto pelo mestre aos seus discípulos. 

 

QUESTÃO 04: Leia o texto a seguir. 

 

As canções têm a particularidade de fazer, na conjunção letra e música, um retrato do 

cotidiano, expondo jeitos de ser, maneiras de falar, personagens, tipos característicos de 

determinados momentos, lugares, classes, comunidades. 

Seja qual for o estilo, a canção motiva uma escuta que possibilita um contato quase que 

de primeiro grau com vozes que tocam o ouvinte e estabelecem com ele um diálogo que 

tematiza, de maneira explícita ou não, valores sociais, culturais, morais. 

Nesse sentido, a mulher, tanto quanto na poesia e nas artes em geral, tem povoado as 

canções, aparecendo como “divina e graciosa/estrela majestosa”, “mulher de verdade”, 

“mulher indigesta”, “mulher de trinta”, “dessas mulheres que só dizem sim”, “Marina morena” 

etc. Se a lista nunca se acaba, as mulheres encarnadas pelas canções dizem muito sobre os 

costumes e os valores de uma época, revelando concepções de feminino. Maria do Socorro, 

recente composição de Edu Krieger, cantada por Maria Rita, e a “mina” de Pelados em Santos, 
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composição de Dinho, do saudoso grupo Mamonas Assassinas, dimensionam a maneira como 

dois tipos urbanos entram para a galeria das mulheres brasileiras retratadas pela música 

popular. Essas canções mostram, cada uma a seu modo, o lugar assumido pelo observador para 

estabelecer um enquadramento, delineando, sobretudo pelas escolhas linguísticas, as vozes que 

as materializam. 

 

BRAIT, Beth. Disponível em: . Acesso em: 14 jan. 2011. Fragmento. 

 

No terceiro parágrafo desse texto, a palavra “mina” é representativa da linguagem 

 

(A) coloquial. 

(B) jornalística. 

(C) literária. 

(D) padrão. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 05 E 06: 

 

ÁREA INTERNA 

 

Morava no terceiro andar [...]; não havia vizinho, do quarto andar para cima, que não 

jogasse lixo na sua área. Sua mulher era uma dessas conformadas que só existem duas no 

mundo, sendo que a outra ninguém viu: 

- Deixa isso pra lá, Antônio, pior seria se a gente morasse no térreo. 

Antônio não se controlava, ficava uma fera quando via cair cascas de banana, de laranja, 

restos de comida. Em época de melancia ficava quase louco, tinha vontade de se mudar. A 

mulher procurava contornar: 

- Tenha calma, Antônio, daqui a pouco as melancias acabam e você esquece tudo. 

Mas ele não esquecia: 
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- Acabam as melancias, vêm as jacas, vêm os abacates. Já pensou, Marieta? Caroço de 

abacate é fogo! 

Um dia chegou na área, tinha até lata de sardinha. Procurou pra ver se tinha alguma 

sardinha, mas a lata tinha sido raspada. Se queimou. Falou com o síndico, ele disse que era 

impossível fiscalizar todos os quarenta e oito apartamentos pra ver quem é que atirava as 

coisas. Pensou em fechar a área com vidro, pediram uma nota firme e se não decidisse dentro 

de sete dias, ia ter um acréscimo de trinta por cento. Foi à polícia dar queixa dos vizinhos, o 

delegado achou muita graça, disse que não podia dar educação aos vizinhos e, se pudesse daria 

aos seus, pois ele morava no térreo e era muito pior. [...] 

 

ELIACHAR, Leon. O homem ao zero. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980. Fragmento. 

 

QUESTÃO 05: O fato que motivou essa narrativa foi 

 

(A) o descontrole do marido. 

(B) a paciência da mulher. 

(C) o lixo jogado na área. 

(D) a queixa feita contra os vizinhos. 

 

QUESTÃO 06: Assinale o trecho, retirado do texto, que indica ser um exemplo de linguagem 

escrita padrão: 

 

(A) “[...] pior seria se a gente morasse no térreo.” 

(B) “[...] ficava uma fera quando via cair cascas de bananas [...]” 

(C) “Procurou pra ver se tinha alguma sardinha.” 

(D) “Foi à polícia dar queixa dos vizinhos [...]” 

 

QUESTÃO 07: Leia o texto a seguir. 
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POR QUE TODO MUNDO USAVA PERUCA NA EUROPA DOS SÉCULOS XVII E XVIII? 

 

Não era todo mundo, apenas os aristocratas. A moda começou com Luís XIV (1638-

1715), rei da França. Durante seu governo, o monarca adotou a peruca pelo mesmo motivo que 

muita gente usa o acessório ainda hoje: esconder a calvície. O resto da nobreza gostou da ideia 

e o costume pegou. A peruca passou a indicar, então, as diferenças sociais entre as classes, 

tornando-se sinal de status e prestígio. Também era comum espalhar talco ou farinha de trigo 

sobre as cabeleiras falsas para imitar o cabelo branco dos idosos. Mas, por mais elegante que 

parecesse ao pessoal da época, a moda das perucas também era nojenta. “Proliferava todo tipo 

de bicho, de baratas a camundongos, nesses cabelos postiços”, afirma o estilista João Braga, 

professor de História da Moda das Faculdades SENAC, em São Paulo. 

Em 1789, com a Revolução Francesa, veio a guilhotina, que extirpou a maioria das 

cabeças com perucas. Símbolo de uma nobreza que se desejava exterminar, elas logo caíram em 

desuso. Sua origem, porém era muito mais velha do que a monarquia francesa. No Egito antigo, 

homens e mulheres de todas as classes sociais já exibiam adornos de fibra de papiro – na 

verdade, disfarce para as cabeças raspadas por causa de uma epidemia de piolhos. Hoje, as 

perucas de cachos brancos, típicas da nobreza europeia, sobrevivem apenas nos tribunais 

ingleses, onde compõem a indumentária oficial dos juízes. 

Disponível em: http://mumdoestranho.abril.com.br/historia/pergunta_285920.shtmal. Acesso 

em: 27 mar. 2010. Adaptado 

 

No trecho, segundo parágrafo, “[...] elas logo caíram em desuso”, o pronome em destaque 

retoma 

 

(A) diferenças. 

(B) cabeleiras. 

(C) perucas. 

(D) classes sociais. 

 

http://mumdoestranho.abril.com.br/historia/pergunta_285920.shtmal
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QUESTÃO 08: Leia o texto a seguir. 

 

DIABETES SEM FREIO 

 

A respeitada revista médica inglesa “The Lancet” chamou a atenção, em editorial, para o 

crescimento da epidemia de diabetes no mundo. A estimativa é de que atuais 246 milhões de 

adultos portadores da doença se transformem em 380 milhões em 2025. O problema é 

responsável por 6% do total de mortes no mundo, sendo 50% devido a problemas cardíacos – 

doença associada à diabetes. 

Galileu, n. 204, jul. 2008, p. 14. 

 

Qual é a informação principal desse texto? 

 

(A) A diabetes associada a problemas cardíacos. 

(B) O crescimento da epidemia de diabetes no mundo. 

(C) A estimativa de adultos portadores de diabetes. 

(D) O percentual de mortes no mundo. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 09: Em um projeto para a construção de um cinema, os arquitetos estão avaliando a 

relação entre a quantidade de fileiras e a quantidade de cadeiras em cada fileira. O projeto 

inicial prevê uma sala para 304 pessoas. No caso de utilizarem 19 fileiras, o número de cadeiras 

por fileira será 

a) 14. 

b) 15. 

c) 16. 
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d) 13. 

 

QUESTÃO 10: Se lançarmos um dado, qual a probabilidade de obtermos um número maior que 

4? 

a) 2/3 

b) 1/4 

c) 1/3 

d) 3/2 

 

QUESTÃO 11: Se em uma turma é formada por 8 alunos do sexo feminino e 7 do sexo masculino 

e a professora escolher aleatoriamente um estudante para ir ao quadro resolver um exercício, 

qual a probabilidade de ser selecionada uma aluna? 

a) 8/15 

b) 7/15 

c) 11/15 

d) 13/15 

 

QUESTÃO 12: Na pandemia de covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de 

tecido.  Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente 

era de 184 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos 

funcionários no mínimo devem ser contratados a mais? 

A) 21 

B) 22 

C) 14 

D) 15 
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QUESTÃO 13: Em uma empresa de revisão de redação, 12 corretores igualmente eficientes 

corrigem 1560 redações em 5 horas. Se mais 5 corretores, com a mesma eficiência, se juntarem 

à equipe inicial, qual será a quantidade de redações corrigidas nesse mesmo tempo? 

A) 650 

B) 2210 

C) 2300 

D) 2450 

 

QUESTÃO 14: Alessandro saiu de casa e foi ao mercado a pedido de sua mãe para comprar 

algumas coisas. A mãe de Alessandro lhe deu uma nota de R$ 200,00 e uma lista com os 

seguintes itens: 3 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 kg de tomates e 3 kg de batatas. Por fim, pediu 

para que guardasse o troco e o devolve-se, pois ainda tinha outras despesas. 

Veja os preços dos produtos: 

1 kg de arroz, R$ 14,40 

1 kg de feijão, R$ 7,30 

1 kg de tomates, R$ 3,50 

1 kg de batatas, R$ 4,75 

Marque a opção que representa a quantia do troco que Alessandro devolveu para sua mãe. 

A) R$ 118,35 

B) R$ 120,95 

C) R$ 90,25 

D) R$ 85,75 
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QUESTÃO 15: Uma confecção que produz biquínis, teve uma produção de 12 567 peças no mês 

de janeiro. No mês de fevereiro, como a procura foi ainda maior, foram produzidas 2 342 peças 

a mais que em janeiro. Quantas peças foram produzidas ao final dos dois meses? 

A- 14 909 

B-16 753 

C- 9 754 

D-27 476 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

QUESTÃO 16:  O Glossário do Sistema Único de Saúde (SUS) traz alguns termos bem como seus 

significados. Assinale o termo que tenha o significado correto. 

 

a) Atenção à saúde – é tudo que envolve o cuidado com a saúde do cidadão, incluindo atenção 

básica e especializa, ações e serviços de promoção, prevenção, exceto tratamento e 

reabilitação. 

b) Educação em saúde – processo para aumentar a capacidade das pessoas no cuidado da 

saúde e no debate com os profissionais e gestores, a fim de alcançar uma atenção à saúde de 

acordo com suas necessidades. 

c) Gestão participativa – atuação efetiva de prefeitos, governadores, gestores, profissionais e 

entidades civis na formulação de políticas, na avaliação e na fiscalização de ações de saúde. 

d) Vigilância Sanitária – Ações de controle, pesquisa, inspeção de produtos de origem animal, 

registro e fiscalização de medicamentos, saneantes, equipamentos, insumos, serviços e fatores 

de risco à saúde e ao meio ambiente. 

 

 

QUESTÃO 17: Um medicamento deverá ser aplicado em um equino de 350 kg. Quantos mL 

serão necessários para administrar a dose de 15 mg/kg de um produto a 10%? 



      PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ – 18.668.376/0001-34 

 

 

10 

 

a) 525 mL 

b) 233 mL 

c) 5,25 mL 

d) 52,5 mL 

 

QUESTÃO 18:  O código de ética do médico veterinário é o instrumento normativo para 

o exercício profissional e o documento para conhecimento dos direitos e deveres profissionais. 

 

Com base na Resolução n 1.138 de 16 de dezembro de 2016, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

a) É permitido ao médico veterinário divulgar informações sobre assuntos profissionais 

de forma sensacionalista, promocional, de conteúdo inverídico, ou sem comprovação científica. 

b) É vedado ao médico veterinário fazer comentários desabonadores sobre a conduta 

profissional ou pessoal de colega. 

c) É vedado ao médico veterinário deixar de atender com cortesia colegas que 

necessite de orientação o na sua área de competência. 

d) É direito do médico veterinário prescrever, tratamento que considere mais indicado, 

bem como utilizar os recursos humanos e materiais que julgar necessários ao desempenho de 

suas atividades. 

 

 

QUESTÃO 19: A raiva é considerada uma doença de grande importância econômica e 

para a saúde pública pois, trata-se de uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida ao homem. 

Sobre a doença raiva, assinale a alternativa correta. 

 

a) O principal transmissor da raiva para herbívoros é o morcego Desmodus rotundus 

que se alimenta de frutas e grãos. 
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b) O vírus da raiva pertence ao gênero Lyssavirus e um dos testes diagnósticos 

realizados para confirmação do vírus é a técnica histológica a fim de encontrar o corpúsculo de 

Lentz. 

c) As amostras enviadas para o diagnóstico dessa doença devem ser acondicionadas em 

frasco de vidro com tampa de rosca, devendo os fragmentos do sistema nervoso chegar ao 

laboratório resfriados. 

d) A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o 

que não previne a raiva humana. 

 

QUESTÃO 20:  Sobre o complexo teníase-cisticercose é correto afirmar: 

 

a) A teniose e a cisticercose são duas doenças diferentes causadas pelo mesmo parasita 

em fases diferentes do seu ciclo de vida. 

b) Os seres humanos são os únicos hospedeiros intermediários da Taenia 

saginata e da Taenia solium. 

c) A forma menos grave da cisticercose é a neurocisticercose, causada pela ingestão de 

carne crua ou mal-cozida. 

d) São formas de prevenção à cisticercose: lavar as mãos antes das refeições, consumir 

frutas e hortaliças adubadas com esterco sem higienização, comer carne e embutidos de 

estabelecimentos inspecionados. 

 

QUESTÃO 21: A brucelose bovina é uma doença bacteriana causada pela bactéria 

Brucella abortus cujo controle e erradicação é regido pelo Programa Nacional de Controle e 

Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), com o objetivo de reduzir a incidência 

e prevalência dessas doenças em bovinos e bubalinos, visando a erradicação. 

No PNCEBT são preconizadas um conjunto de medidas sanitárias compulsórias, assinale 

a alternativa correta que apresenta uma dessas medidas. 
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a) Na espécie Bubalina, a vacina B19 poderá ser substituída pela vacina RB51, sendo 

essa última não indutora de anticorpos aglutinantes, mas mantendo-se o período para 

vacinação entre 3 a 8 meses de idade. 

b) Para trânsito interestadual destinado à reprodução é voluntário a apresentação de 

resultados negativos aos testes de diagnóstico para brucelose e tuberculose. 

c) Na espécie Bovina, a vacina B19 poderá ser substituída pela vacina RB51, sendo essa 

última não indutora de anticorpos aglutinantes, mas mantendo-se o período para vacinação 

entre 9 a 12 meses de idade. 

d) Para trânsito interestadual destinado à reprodução é obrigatória a apresentação de 

resultados negativos aos testes de diagnóstico para brucelose e tuberculose. 

 

QUESTÃO 22: Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são aquelas causadas pela 

ingestão de alimentos contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA no mundo, podendo ser 

causadas por bactérias e suas toxinas, vírus, parasitas intestinais oportunistas ou substâncias 

químicas. Diante do exposto assinale a alternativa correta. 

 

a) O botulismo é uma intoxicação alimentar causada pela ingestão da toxina botulínica, 

produzida pela bactéria Clostridium botulinum. 

b) Vírus podem estar presentes no leite e transmitir doenças devido a sua alta 

capacidade de replicação neste alimento. 

c) A Salmonelose é uma infecção alimentar causada por bactérias do gênero 

Salmonella, podendo ser adquirida após o consumo de carne de frango mal-cozida. 

d) No tratamento térmico do leite por Ultra Alta Temperatura (UAT) o leite é 

considerado estéril devido as temperaturas empregadas neste método. 

 

QUESTÃO 23: As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande 

problema de saúde pública e representam um complexo de doenças com importante espectro 

clínico e diversidade epidemiológica. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 350 
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milhões de pessoas estejam expostas ao risco, com registro aproximado de dois milhões de 

novos casos das diferentes formas clínicas ao ano. 

Sobre a leishmaniose tegumentar (LT) é correto afirmar:  

 

a) O diagnóstico clínico de cães é realizado observando-se úlcera cutânea sugestiva, 

podendo esta ser única, eventualmente múltipla, localizada nas orelhas, focinho ou bolsa 

escrotal. Contudo, outras doenças que causem úlcera devem ser consideradas e serem incluídas 

no diagnóstico diferencial. 

b) O diagnóstico laboratorial da LT em cães é realizado através de métodos 

moleculares, como a PCR, pois possuem validação e têm resultados precisos, sendo este o 

padrão ouro. 

c) Os animais domésticos são comprovadamente os reservatórios da LT, portanto 

sendo considerados hospedeiros definitivos desta doença. 

d) A eutanásia de animais domésticos infectados é o único método que é capaz de 

prevenir a transmissão de LT par humanos. 

 

QUESTÃO 24:  A leptospirose é uma doença zoonótica e transmitida pela água, causada 

por espiroquetas do gênero Leptospira. É extremamente difundida no mundo todo, entre 

humanos e animais, sendo relatada como uma importante enfermidade emergente e 

reemergente. 

Sobre a leptospirose, é incorreto afirmar: 

a) Uma das formas de diagnóstico da leptospirose é o diagnóstico epidemiológico em 

que deve ser levado em conta a profissão das pessoas suspeitas, o contato com animais ou 

humanos infectados e é o único método para diagnóstico da doença. 

b) O Rattus norvegicus é um dos exemplos de reservatórios da Leptospira, sendo este 

mamífero o reservatório do sorogrupo Icterohaemorrhagiae predominantemente. 

c) Exposição a locais alagados, com lama ou água estagnada expõem humanos e 

animais em risco de infecção por Leptospira spp. 
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d) Gatos geralmente são assintomáticos ou apresentam sinais clínicos discretos de 

leptospirose, contudo podem liberar o agente no ambiente por um período variável. 

 

QUESTÃO 25: Um estabelecimento que possui certificação do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) 

é habilitado para a comercialização de seus produtos nos âmbitos: 

a) Municipal e interestadual. 

b) Estadual e municipal. 

c) Nacional e interestadual. 

e) Intermunicipal e interestadual. 

 

QUESTÃO 26: De acordo com a Instrução Normativa N° 76, de novembro de 2018 do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é correto afirmar: 

 

a)  O leite cru refrigerado de tanque individual ou de uso comunitário deve apresentar médias 

geométricas trimestrais de Contagem Padrão em Placas de no máximo 500.000 UFC/mL 

(trezentas mil unidades formadoras de colônia por mililitro) e de Contagem de Células 

Somáticas de no máximo 300.000 CS/mL (quinhentas mil células por mililitro). 

b) O leite cru refrigerado deve atender como parâmetros físico-químicos: teor mínimo de 

gordura de 3,0g/100g e acidez titulável entre 0,14 e 0,18 expressa em gramas de ácido 

lático/100mL. 

c) Na refrigeração do leite e no seu transporte até o estabelecimento, o recebimento do leite no 

estabelecimento deve ser de 7°C (sete graus Celsius), admitindo-se, excepcionalmente, o 

recebimento até 13°C. 

d) O leite pasteurizado deve atender ao limite máximo de temperatura de refrigeração após a 

pasteurização de 7°C. 

 

QUESTÃO 27: A contagem de células somáticas (CCS) do leite é um dos principais critérios 

utilizados por indústrias de laticínios, produtores e entidades governamentais para avaliar a 

qualidade do leite. 
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Sobre este assunto assinale a alternativa correta. 

 a) A CCS do tanque é indicativa de mastite clínica nos rebanhos, mas também tem associação a 

condições higiênicas de produção de leite e a qualidade/rendimento industrial da fabricação dos 

derivados lácteos. 

b) Os neutrófilos são as células predominantes do leite de vacas sadias, seguidos pelos 

linfócitos, macrófagos e células epiteliais da glândula mamaria. 

c) A CCS do tanque é indicador geral da saúde do úbere das vacas do rebanho e varia de acordo 

com a prevalência de mastite subclínica. 

d) Vacas com alta CCS apresentam aumento no teor de proteínas do soro, levando a maior 

rendimento na fabricação de queijos. 

 

QUESTÃO 28: Com relação a cinomose canina, assinale a alternativa errada: 

a) O contato direto com as secreções nasais e orais, além da urina de animais infectados se 

constitui na principal forma de transmissão do vírus da cinomose. 

b) A cinomose canina é uma doença viral que acomete exclusivamente filhotes não vacinados. 

c) Apatia, perda de apetite, diarreia, vomito, febre, secreções nasais e oculares, são sinais 

clínicos vistos em animais infectados pelo vírus. 

d) O vírus da cinomose não está restrito a causar infecção e doença apenas em cães domésticos, 

também acomete uma gama de animais selvagens. 

 

QUESTÃO 29: A auscultação cardíaca faz parte de um exame clínico e requer o conhecimento da 

topografia do coração e da esqueletopia das valvas cardíacas para a precisa localização dos 

pontos de audibilidade máxima dos sons cardíacos. 

Em cães, o som da valva atrioventricular esquerda é melhor audível em qual espaço intercostal 

(EIC)? 

a) 4° EIC esquerdo 

b) 5° EIC esquerdo 

c) 3° EIC esquerdo 

d) 5° EIC direito 
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QUESTÃO 30: As alterações cadavéricas são amplificadas ou aceleradas pela decomposição 

bacteriana, resultando em alteração de cor e de textura dos tecidos e em produção de gás e de 

odores. 

Considerando-se essas alterações, assinale a alternativa correta. 

a) Algor mortis corresponde as manchas cadavéricas decorrentes de hipóstase. 

b) Livor mortis corresponde ao resfriamento gradual do cadáver. 

c) Rigor mortis inicia-se 24 horas após a morte e persiste por 1 a 2 dias. 

d) Alterações post mortem variam quanto ao início e ao padrão, dependendo da temperatura 

corpórea e ambiental. 

 


