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INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE 
ORIGEM ANIMAL

Carla Ferreira Soares
RIISPOA

CRONOGRAMA
1. Registro de produto

2. Embalagem

3. Rotulagem

4. Carimbos de Inspeção Federal

5. Análise laboratorial

6. Reinspeção industrial e sanitária

7. Questões de concurso

LEGISLAÇÃO REFERENTE A MATÉRIA

1.1.1.1. DecretoDecretoDecretoDecreto nºnºnºnº 9999....013013013013 dededede 29292929 dededede MarçoMarçoMarçoMarço dededede 2017201720172017, Dispõe
sobre o Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal

2.2.2.2. DecretoDecretoDecretoDecreto nºnºnºnº 9999....069069069069 dededede 31313131 dededede MaioMaioMaioMaio dededede 2017201720172017, Altera o
Decreto nº 9.013/2017 que dispõem sobre a
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal

CRONOGRAMA
1.1.1.1. Registro de produtoRegistro de produtoRegistro de produtoRegistro de produto

2. Embalagem

3. Rotulagem

4. Carimbos de Inspeção Federal

5. Análise laboratorial

6. Reinspeção industrial e sanitária

7. Questões de concurso

Registo de Produto

Todo produto de origem animal deve ser registrado Todo produto de origem animal deve ser registrado Todo produto de origem animal deve ser registrado Todo produto de origem animal deve ser registrado 
no DIPOAno DIPOAno DIPOAno DIPOA

� Produzido no país

� Importado

FormulaçãoFormulaçãoFormulaçãoFormulação ProcessoProcessoProcessoProcesso RótuloRótuloRótuloRótulo
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Solicitação de Registro

Devem constar no processo :Devem constar no processo :Devem constar no processo :Devem constar no processo :

1. matérias-primas e ingredientes, com discriminação
das quantidades e dos percentuais utilizados

IngredienteIngredienteIngredienteIngrediente: : : : 
qualquer substância empregada na fabricação ou na qualquer substância empregada na fabricação ou na qualquer substância empregada na fabricação ou na qualquer substância empregada na fabricação ou na 
preparação de um produto, incluídos os aditivos preparação de um produto, incluídos os aditivos preparação de um produto, incluídos os aditivos preparação de um produto, incluídos os aditivos 

alimentares, e que permaneça ao final do processo, alimentares, e que permaneça ao final do processo, alimentares, e que permaneça ao final do processo, alimentares, e que permaneça ao final do processo, 
ainda que de forma modificadaainda que de forma modificadaainda que de forma modificadaainda que de forma modificada

Solicitação de Registro

1. matérias-primas e ingredientes, com discrição das
quantidades e dos percentuais utilizados

2. descrição das etapas de recepção, de manipulação,
de beneficiamento, de industrialização, de
fracionamento, de conservação, de embalagem, de
armazenamento e de transporte do produto

Devem constar no processo :Devem constar no processo :Devem constar no processo :Devem constar no processo :

Solicitação de Registro

3. descrição dos métodos de controle realizados pelo
estabelecimento para assegurar a identidade, a
qualidade e a inocuidade do produto

Devem constar no processo :Devem constar no processo :Devem constar no processo :Devem constar no processo :

Solicitação de Registro

3. descrição dos métodos de controle realizados pelo
estabelecimento para assegurar a identidade, a
qualidade e a inocuidade do produto

4. relação dos programas de autocontrole implantados
pelo estabelecimento

Podem ser exigidas informações ou Podem ser exigidas informações ou Podem ser exigidas informações ou Podem ser exigidas informações ou 
documentação complementaresdocumentação complementaresdocumentação complementaresdocumentação complementares

Devem constar no processo :Devem constar no processo :Devem constar no processo :Devem constar no processo :

Solicitação de Registro

1. proposta de denominação de venda do produto

2. especificação dos parâmetros físico-químicos e
microbiológicos do produto, seus requisitos de
identidade e de qualidade e seus métodos de
avaliação da conformidade

3. informações sobre o histórico do produto, quando
existente

Devem ser apresentadas:Devem ser apresentadas:Devem ser apresentadas:Devem ser apresentadas:

Solicitação de Registro

4. embasamento em legislação
nacional ou internacional, quando
existentes

5. literatura técnico-científica relacionada
à fabricação do produto

Devem ser apresentadas:Devem ser apresentadas:Devem ser apresentadas:Devem ser apresentadas:
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Julgamento do Pedido de  Registro

DIPOA deve considerar:DIPOA deve considerar:DIPOA deve considerar:DIPOA deve considerar:

1. A segurança e a inocuidade do produto

2. Os requisitos de identidade e de qualidade propostos,
com vistas a preservar os interesses dos
consumidores

3. A existência de métodos validados de avaliação da
conformidade do produto final

Julgamento do Pedido de  Registro
DIPOA deve considerar:DIPOA deve considerar:DIPOA deve considerar:DIPOA deve considerar:

Os produtos não regulamentados serão Os produtos não regulamentados serão Os produtos não regulamentados serão Os produtos não regulamentados serão 
registrados mediante aprovação prévia pelo registrados mediante aprovação prévia pelo registrados mediante aprovação prévia pelo registrados mediante aprovação prévia pelo 

DIPOA.DIPOA.DIPOA.DIPOA.

Considerações Sobre Registro

� OOOO registroregistroregistroregistro devedevedevedeve serserserser renovadorenovadorenovadorenovado aaaa cadacadacadacada dezdezdezdez anosanosanosanos

� As informações contidas no registro do produto
devem corresponder exatamente aos
procedimentos realizados pelo estabelecimento

� Nenhuma modificação na formulação, no processo
de fabricação ou no rótulo pode ser realizada sem
prévia atualização do registro no DIPOA

� Descumprimento da legislação

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

1. De acordo com o Decreto 9.013/2017, todo produto de origem
animal deve estar registrado no Departamento de Inspeção de
Produtos de Origem Animal, seja ele produzido no país ou importado.
Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

a) O registro do produto deve ser renovado a cada cinco anos.

b) O produto não precisa ter seu registro renovado se o registro do
estabelecimento estiver ativo.
c) Somente são aceitos registros de produtos regulamentados pelo
decreto 9.013/2017 ou em normas complementares.
d) O registro abrange a formulação, o processo de fabricação e o
rótulo do produto.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) O registro do produto deve ser renovado a cada cinco
anos.

b) O produto não precisa ter seu registro renovado se o
registro do estabelecimento estiver ativo.

c) Somente são aceitos registros de produtos
regulamentados pelo decreto 9.013/2017 ou em
normas complementares.

d)d)d)d) OOOO registroregistroregistroregistro abrangeabrangeabrangeabrange aaaa formulação,formulação,formulação,formulação, oooo processoprocessoprocessoprocesso dededede
fabricaçãofabricaçãofabricaçãofabricação eeee oooo rótulorótulorótulorótulo dodododo produtoprodutoprodutoproduto....

Anotações
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CRONOGRAMA
1. Registro de produto

2.2.2.2. EmbalagemEmbalagemEmbalagemEmbalagem

3. Rotulagem

4. Carimbos de Inspeção Federal

5. Análise laboratorial

6. Reinspeção industrial e sanitária

7. Questões de concurso

� De acordo com as características do produto e as 
condições de armazenamento e transporte, a 
embalagem deve conferir necessária proteçãoconferir necessária proteçãoconferir necessária proteçãoconferir necessária proteção

Características das Embalagens

� A embalagem que entra em contato direto com o
produto deve ser confeccionada com material
autorizado pelo órgão regulador da saúde

� Produtos destinados à exportação, visandovisandovisandovisando
atenderatenderatenderatender aaaa legislaçãolegislaçãolegislaçãolegislação dodododo paíspaíspaíspaís importador,importador,importador,importador, podem
ser acondicionados em embalagens diferentes
dos padrões tradicionais

Características das Embalagens

� A reutilização de recipientes para o envase ou o
acondicionamento de produtos ou matérias-primas,
quando íntegros e higienizados, é permitida

Características das Embalagens

A reutilização de recipientes que A reutilização de recipientes que A reutilização de recipientes que A reutilização de recipientes que 
tenham acondicionado produtos tenham acondicionado produtos tenham acondicionado produtos tenham acondicionado produtos 

ou matériasou matériasou matériasou matérias----primas não primas não primas não primas não 
comestíveis comestíveis comestíveis comestíveis É PROIBIDA É PROIBIDA É PROIBIDA É PROIBIDA para para para para 

envase ou acondicionamento de envase ou acondicionamento de envase ou acondicionamento de envase ou acondicionamento de 
produtos comestíveisprodutos comestíveisprodutos comestíveisprodutos comestíveis

Utensílios exclusivos exclusivos exclusivos exclusivos 
para produtos não para produtos não para produtos não para produtos não 
comestíveis e comestíveis e comestíveis e comestíveis e 

identificados na cor identificados na cor identificados na cor identificados na cor 
vermelhavermelhavermelhavermelha
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QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

1. Em relação às embalagens de produtos de origem
animal, julgue os itens a seguir.

a) ( ) A embalagem de contenção está em contato direto
com o produto e, por isso, é necessária total
compatibilidade entre ambos.

b) ( ) A reutilização dos recipientes de produtos não
comestíveis pode ser feita para o acondicionamento de
produtos comestíveis, desde que passe por um processo de
desinfecção adequado.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

c) ( ) Uma das funções básicas da embalagem é o
acondicionamento do produto na qualidade adequada para
o manuseio, de modo a evitar danos e/ou perdas durante o
transporte e o armazenamento.

d) ( ) O material utilizado para a confecção das
embalagens que entram em contato direto com o produto
deve ser previamente autorizado pelo Ministério da
Agricultura.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a)a)a)a) (((( )))) AAAA embalagemembalagemembalagemembalagem dededede contençãocontençãocontençãocontenção estáestáestáestá emememem contatocontatocontatocontato diretodiretodiretodireto
comcomcomcom oooo produtoprodutoprodutoproduto e,e,e,e, porporporpor isso,isso,isso,isso, éééé necessárianecessárianecessárianecessária totaltotaltotaltotal
compatibilidadecompatibilidadecompatibilidadecompatibilidade entreentreentreentre ambosambosambosambos....

b) ( ) A reutilização dos recipientes de produtos não
comestíveis pode ser feita para o acondicionamento de
produtos comestíveis, desde que passe por um processo de
desinfecção adequado.

VVVV

FFFF

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

c)c)c)c) (((( )))) UmaUmaUmaUma dasdasdasdas funçõesfunçõesfunçõesfunções básicasbásicasbásicasbásicas dadadada embalagemembalagemembalagemembalagem éééé oooo
acondicionamentoacondicionamentoacondicionamentoacondicionamento dodododo produtoprodutoprodutoproduto nananana qualidadequalidadequalidadequalidade adequadaadequadaadequadaadequada paraparaparapara
oooo manuseio,manuseio,manuseio,manuseio, dededede modomodomodomodo aaaa evitarevitarevitarevitar danosdanosdanosdanos e/oue/oue/oue/ou perdasperdasperdasperdas durantedurantedurantedurante oooo
transportetransportetransportetransporte eeee oooo armazenamentoarmazenamentoarmazenamentoarmazenamento....

d) ( ) O material utilizado para a confecção das
embalagens que entram em contato direto com o produto
deve ser previamente autorizado pelo Ministério da
Agricultura.

VVVV

FFFF

Anotações CRONOGRAMA
1. Registro de produto

2. Embalagem

3.3.3.3. RotulagemRotulagemRotulagemRotulagem

4. Carimbos de Inspeção Federal

5. Análise laboratorial

6. Reinspeção industrial e sanitária

7. Questões de concurso
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Toda inscrição, legenda, imagem e toda matéria descritiva ou 
gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada, 

gravada em relevo, litografada ou colada sobre a embalagem 
ou contentores do produto de origem animal destinado ao 

comércio, com vistas à identificação

Rótulo ou Rotulagem

Matérias primas e POA 

Consumidor ou outro
estabelecimentos de processamento

Estabelecimentos de POA

Precisam estar 
registrados no 

DIPOA

Identificados 
por rótulos,

em local visível

Só podem expedir ou comercializar

Matérias-primas e POA 

Outro estabelecimento de 
processamento

Registrados

Identificados 
por rótulos

Matéria-prima 

Estabelecimentos de POA

Consumidor

Registrados

Identificados 
por rótulos

POA 

Estabelecimentos de POA

Ideal para 
recheios e 
molhos

� Deve ser resistente às condições de armazenamento
e de transporte dos produtos

� O material utilizado na confecção do rótulo deve ser
autorizado pelo órgão regulador da saúde, se entrar
em contato direto com o produto

Características do Rótulo Informações dos Rótulos

� As informações devem ser
visíveis, com caracteres
legíveis, em cor contrastante
com o fundo e indeléveis

� Os rótulos devem possuir identificação que permita
a rastreabilidade dos produtos
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Produtos Destinados à Exportação

� A rotulagem dos produtos destinados à
exportação deve observar a legislação
do país importador

� É permitida a rotulagem impressa exclusivamente em
língua estrangeira, contendocontendocontendocontendo oooo carimbocarimbocarimbocarimbo dodododo SIFSIFSIFSIF e aaaa
indicaçãoindicaçãoindicaçãoindicação dededede procedênciaprocedênciaprocedênciaprocedência brasileirabrasileirabrasileirabrasileira, impressa em
caracteres destacados e uniformes em tipo de letra

Produtos Destinados à Exportação
Os produtos que forem
submetidos a processos
tecnológicos ou apresentarem
composição permitidapermitidapermitidapermitida pelopelopelopelo paíspaíspaíspaís
importadorimportadorimportadorimportador, mas nãonãonãonão atenderematenderematenderematenderem
aoaoaoao dispostodispostodispostodisposto nananana legislaçãolegislaçãolegislaçãolegislação
brasileira,brasileira,brasileira,brasileira, nãonãonãonão podem ser
comercializados em território
nacional

Anotações Informações dos Rótulos

www.pifpaf.com.br

Nome do Nome do Nome do Nome do 
produtoprodutoprodutoproduto

Marca Marca Marca Marca 
Comercial Comercial Comercial Comercial 
do produtodo produtodo produtodo produto
(quando (quando (quando (quando 
houver)houver)houver)houver)

Informações dos Rótulos

Marca Marca Marca Marca 
Comercial Comercial Comercial Comercial 
do produtodo produtodo produtodo produto

Nome do Nome do Nome do Nome do 
produtoprodutoprodutoproduto

Informações dos Rótulos

www.pifpaf.com.br

Indicação Indicação Indicação Indicação 
quantitativaquantitativaquantitativaquantitativa

Instruções de Instruções de Instruções de Instruções de 
conservaçãoconservaçãoconservaçãoconservação Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do 

país de origempaís de origempaís de origempaís de origem
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Informações dos Rótulos

www.pifpaf.com.br

Nome empresarialNome empresarialNome empresarialNome empresarial
Endereço:Endereço:Endereço:Endereço:

estabelecimento produtorestabelecimento produtorestabelecimento produtorestabelecimento produtor
CNPJ ou CPFCNPJ ou CPFCNPJ ou CPFCNPJ ou CPF

Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de 
nº de registro no nº de registro no nº de registro no nº de registro no 

DIPOADIPOADIPOADIPOA

Informações dos Rótulos

Data de fabricaçãoData de fabricaçãoData de fabricaçãoData de fabricação
Prazo de ValidadePrazo de ValidadePrazo de ValidadePrazo de Validade

LoteLoteLoteLote
(expressos em dia/mês/ano)(expressos em dia/mês/ano)(expressos em dia/mês/ano)(expressos em dia/mês/ano)

Carimbo do SIFCarimbo do SIFCarimbo do SIFCarimbo do SIF

www.pifpaf.com.br

Lista de ingredientesLista de ingredientesLista de ingredientesLista de ingredientes

Informações dos Rótulos

www.pifpaf.com.br

Quando necessário, Quando necessário, Quando necessário, Quando necessário, 
instruções de preparo instruções de preparo instruções de preparo instruções de preparo 

do produtodo produtodo produtodo produto

No caso de produto importado:
Nome empresarial e endereço 
do importador

� ProduçãoProduçãoProduçãoProdução terceirizadaterceirizadaterceirizadaterceirizada:::: “Fabricado por” –
identificação do fabricante. “Para” – identificação
do contratante

� ApenasApenasApenasApenas fracionamentofracionamentofracionamentofracionamento ouououou embalagemembalagemembalagemembalagem:::: “Fracionado
por” ou “Embalado por”. Constar a data do
fracionamento e a data de validade (≤ a
estabelecida pelo fabricante)

Informações dos Rótulos

Os rótulos e carimbos do SIF devem referir-se ao 
último estabelecimento onde o produto foi 

submetido a algum processamento, 
fracionamento ou embalagem  

Informações dos Rótulos
1.1.1.1. Expressões, marcas, vocábulos, Expressões, marcas, vocábulos, Expressões, marcas, vocábulos, Expressões, marcas, vocábulos, 

sinais, denominações que:sinais, denominações que:sinais, denominações que:sinais, denominações que:

NÃO pode ter nos Rótulos

possam induzir  o consumidor
a equívoco erro, confusão ou engano
em relação à verdadeira natureza,
composição, qualidade, rendimento,
tipo, validade, quantidade,
procedência, características nutritivas
ou forma de uso do produto
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NÃO pode ter nos Rótulos
2. Destaque para presença ou ausência de 2. Destaque para presença ou ausência de 2. Destaque para presença ou ausência de 2. Destaque para presença ou ausência de 
componentes que sejam intrínsecos ou 
próprios de produtos de igual natureza

Esta Esta Esta Esta embalagem embalagem embalagem embalagem está está está está correta?correta?correta?correta?

Desde que os animais 
dos quais se obteve a 
carne tenham sido 
realmente criados 
sem uso de 
antibióticos

3. Indicação de propriedades medicinais 3. Indicação de propriedades medicinais 3. Indicação de propriedades medicinais 3. Indicação de propriedades medicinais 
ou terapêuticasou terapêuticasou terapêuticasou terapêuticas

NÃO Pode ter nos Rótulos
� O uso de alegaçõesalegaçõesalegaçõesalegações dededede propriedadepropriedadepropriedadepropriedade funcionalfuncionalfuncionalfuncional ouououou dededede

saúdesaúdesaúdesaúde em produtos de origem animal deve ser
previamente aprovado pelo órgão regulador da saúde

Propriedades Funcionais

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 
Ato normativo com o objetivo de fixar a identidade Ato normativo com o objetivo de fixar a identidade Ato normativo com o objetivo de fixar a identidade Ato normativo com o objetivo de fixar a identidade 
e as características mínimas de qualidade que os e as características mínimas de qualidade que os e as características mínimas de qualidade que os e as características mínimas de qualidade que os 

produtos de origem animal devem atenderprodutos de origem animal devem atenderprodutos de origem animal devem atenderprodutos de origem animal devem atender

O produto deve seguir a denominação de venda do 
respectivo RTIQRTIQRTIQRTIQ

Particularidades da Rotulagem Particularidades da Rotulagem
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 

Definição dos produtosDefinição dos produtosDefinição dos produtosDefinição dos produtos
Tecnologia de obtençãoTecnologia de obtençãoTecnologia de obtençãoTecnologia de obtenção
Ingredientes autorizadosIngredientes autorizadosIngredientes autorizadosIngredientes autorizados

Parâmetros microbiológicos e físicoParâmetros microbiológicos e físicoParâmetros microbiológicos e físicoParâmetros microbiológicos e físico----químicosquímicosquímicosquímicos
Requisitos de rotulagemRequisitos de rotulagemRequisitos de rotulagemRequisitos de rotulagem



10

Anotações
Identificado com a denominação comum da espécie, 
podendo ser exigida a utilização do nome científico

Pescado

www.frescatto.com.br

Para pescado fresco pescado fresco pescado fresco pescado fresco 
pode ser dispensado o dispensado o dispensado o dispensado o 
uso de embalagemuso de embalagemuso de embalagemuso de embalagem e a 

aposição de rótulosrótulosrótulosrótulos

Pescado

Respeitadas as peculiaridades 
inerentes à espécie e às formas 
de apresentação do produto 

Para pescado descongelado: pescado descongelado: pescado descongelado: pescado descongelado: a designação do 
produto deve incluir a palavra descongelado e abaixo 
da denominação de venda, em caixa alta e em negrito 

a expressão ”NÃO RECONGELAR””NÃO RECONGELAR””NÃO RECONGELAR””NÃO RECONGELAR”

Pescado

Os ovos que não sejam de galinhas devem ser
denominados segundo a espécie de que procedam

Ovos
Fabricados com leite que não seja de vaca devem 

apresentar a designação da espécie

Derivados Lácteos
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Derivados Lácteos
excetoexcetoexcetoexceto para os produtos que, em função da sua
identidade, são fabricados com leite de outras
espécies que não a bovina

O nome origina da 
palavra  "pecora" 

que significa ovelha. 
É produzido apenas 
com leite de ovelha.

Derivados Lácteos
Os queijos elaborados a partir de processo de
filtração por membrana podem utilizar em sua
denominaçãodenominaçãodenominaçãodenominação dededede vendavendavendavenda oooo termotermotermotermo queijoqueijoqueijoqueijo, porém sem
fazer referência a qualquer produto fabricado com
tecnologia convencional

Derivados Lácteos

A farinhafarinhafarinhafarinha láctealáctealáctealáctea deve
apresentar nononono painelpainelpainelpainel principalprincipalprincipalprincipal
do rótulo o percentual de leite
contido no produto

Não Lácteos
Produtos que nãonãonãonão sejamsejamsejamsejam leite,leite,leite,leite, produtoprodutoprodutoproduto lácteolácteolácteolácteo ouououou
produtoprodutoprodutoproduto lácteolácteolácteolácteo compostocompostocompostocomposto nãonãonãonão podempodempodempodem utilizarutilizarutilizarutilizar rótulosrótulosrótulosrótulos,
ou qualquer forma de apresentação, que declarem,
impliquem ou sugiramsugiramsugiramsugiram quequequeque estesestesestesestes produtosprodutosprodutosprodutos sejamsejamsejamsejam leite,leite,leite,leite,
produtoprodutoprodutoproduto lácteolácteolácteolácteo ouououou produtoprodutoprodutoproduto lácteolácteolácteolácteo compostocompostocompostocomposto, ou que
façam alusão a um ou mais produtos do mesmo tipo

Não Lácteos Não Lácteos
Excluída da proibição a informação da presença de
leite, produto lácteo ou produto lácteo composto na
lista de ingredientes

INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, SORO DE 
LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, LEITE EM PÓ 
DESNATADO
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Anotações Carne
Carcaças, quartos ou partes de carcaças em natureza de 
bovinos, de búfalos, de equídeos, de suídeos, de ovinos, 

de caprinos e de ratitasratitasratitasratitas, 

Carne
RatitasRatitasRatitasRatitas::::

Aves que não voam e utilizam as patas como 
principal meio de locomoção

Carne
... destinados ao comércio varejista ou em trânsito para
outros estabelecimentos recebemrecebemrecebemrecebem oooo carimbocarimbocarimbocarimbo dodododo SIFSIFSIFSIF
diretamentediretamentediretamentediretamente emememem suasuasuasua superfíciesuperfíciesuperfíciesuperfície e também etiquetaetiquetaetiquetaetiqueta----lacrelacrelacrelacre
inviolávelinviolávelinviolávelinviolável

Carne Carne
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Carne
� A água adicionada aos produtos cárneos deve

ser declarada, em percentuais, na lista de
ingredientes do produto

� Sempre que a quantidade de água adicionada
for superior a 3%, o percentual de água
adicionado ao produto deve ser informado,
adicionalmente,adicionalmente,adicionalmente,adicionalmente, nononono painelpainelpainelpainel principalprincipalprincipalprincipal dadadada rotulagemrotulagemrotulagemrotulagem

Carne
� A água adicionada aos produtos cárneos deve

ser declarada, em percentuais, na lista de
ingredientes do produto

Carne Produtos Cárneos
� Os produtos cárneos que contenham carne e

produtos vegetais devem dispor nos rótulos a
indicação das respectivas percentagens

Deve constar a advertência “Este produto não deve ser “Este produto não deve ser “Este produto não deve ser “Este produto não deve ser 
consumido por crianças menores de um ano de idade”consumido por crianças menores de um ano de idade”consumido por crianças menores de um ano de idade”consumido por crianças menores de um ano de idade”, 
em caracteres destacados, nítidos e de fácil leitura

Produtos de Abelhas Mel para Uso Industrial

� Não conter indicações que façam referências à
sua origem floral ou vegetal

� Conter a expressão “Proibida a venda fracionada”
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Produtos Não Comestíveis

� Produtos não 
destinados à 
alimentação 
humana devem 
conter, a declaração 
“NÃO COMESTÍVEL”, “NÃO COMESTÍVEL”, “NÃO COMESTÍVEL”, “NÃO COMESTÍVEL”, 
em caixa alta

Art. 462

Produtos Não Comestíveis
Para os fins deste Decreto, produto não 
comestível é todo aquele resultante da 

manipulação e do processamento de matéria-
prima, de produtos e de resíduos de animais 
empregados na preparação de gêneros não 

destinados ao consumo humano.

Art. 322

Produtos Não Comestíveis
� Não se incluem entre os produtos não comestíveisprodutos não comestíveisprodutos não comestíveisprodutos não comestíveis:

1) Produtos enzimáticos; 

2) Produtos opoterápicos;

3) Produtos farmoquímicos ou seus produtos 

intermediários; 

4) Insumos laboratoriais; 

5) Produtos destinados à alimentação animal, com ou sem 

finalidade nutricional, obtidos de tecidos animais.
Art. 322

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

1. De acordo com o Decreto 9.013 de 2017, os
estabelecimentos só podem expedir ou comercializar
matérias-primas e produtos de origem animal registrados
pelo DIPOA e identificados por meio de rótulos, dispostos em
local visível, quando destinados diretamente ao consumo ou
quando enviados a outros estabelecimentos que os
processarão. De acordo com o assunto, assinale a
alternativa correta.

a) A água adicionada aos produtos cárneos deve ser
declarada, em percentuais, no painel principal do rótulo.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

b) O prazo de validade dos produtos submetidos apenas ao
processo de fracionamento deve ser correspondente a data
de fracionamento do produto.

c) Os rótulos das embalagens de produtos não destinados à
alimentação humana devem conter, além do carimbo do SIF,
a declaração “NÃO COMESTÍVEL”.

d) O pescado deve ser identificado com o nome comum da
espécie, seguido pelo nome científico correspondente.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) A água adicionada aos produtos cárneos deve ser declarada,
em percentuais, no painel principal do rótulo.

b) O prazo de validade dos produtos submetidos apenas ao
processo de fracionamento deve ser correspondente a data de
fracionamento do produto.

c)c)c)c) OsOsOsOs rótulosrótulosrótulosrótulos dasdasdasdas embalagensembalagensembalagensembalagens dededede produtosprodutosprodutosprodutos nãonãonãonão destinadosdestinadosdestinadosdestinados àààà
alimentaçãoalimentaçãoalimentaçãoalimentação humanahumanahumanahumana devemdevemdevemdevem conter,conter,conter,conter, alémalémalémalém dodododo carimbocarimbocarimbocarimbo dodododo SIF,SIF,SIF,SIF, aaaa
declaraçãodeclaraçãodeclaraçãodeclaração “NÃO“NÃO“NÃO“NÃO COMESTÍVEL”COMESTÍVEL”COMESTÍVEL”COMESTÍVEL”....
d) O pescado deve ser identificado com o nome comum da
espécie, seguido pelo nome científico correspondente.
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QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

2. Rótulo é toda inscrição, legenda, imagem e toda
matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita,
impressa, estampada, gravada, gravada em relevo,
litografada ou colada sobre a embalagem ou
contentores do produto de origem animal destinado ao
comércio, com vistas à identificação. Considerando o
disposto no RIISPOA sobre rotulagem, julgue os itens a
seguir:

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

b) ( ) Os rótulos das embalagens de produtos não
destinados à alimentação humana devem conter, além do
carimbo do SIF, a declaração “NÃO COMESTÍVEL”, em caixa
alta, caracteres destacados e atendendo às normas
complementares.

a) ( ) Os rótulos somente podem ser utilizados nos
produtos registrados aos quais correspondam, devendo
constar destes a declaração do número de registro do
produto no Departamento de Inspeção de Produtos de
Origem Animal.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

c) ( ) Os rótulos de produtos de abelhas podem indicar
propriedades medicinais ou terapêuticas.

d) ( ) A água adicionada aos produtos cárneos deve ser
declarada, em percentuais, na lista de ingredientes do
produto, somente quando a quantidade de água adicionada
for superior a 3%

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

2. Rótulo é toda inscrição, legenda, imagem e toda
matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita,
impressa, estampada, gravada, gravada em relevo,
litografada ou colada sobre a embalagem ou
contentores do produto de origem animal destinado ao
comércio, com vistas à identificação. Considerando o
disposto no RIISPOA sobre rotulagem, julgue os itens a
seguir:

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

b) ( ) Os rótulos das embalagens de produtos não
destinados à alimentação humana devem conter, além do
carimbo do SIF, a declaração “NÃO COMESTÍVEL”, em caixa
alta, caracteres destacados e atendendo às normas
complementares.

a) ( ) Os rótulos somente podem ser utilizados nos
produtos registrados aos quais correspondam, devendo
constar destes a declaração do número de registro do
produto no Departamento de Inspeção de Produtos de
Origem Animal.

VVVV

VVVV

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

c) ( ) Os rótulos de produtos de abelhas podem indicar
propriedades medicinais ou terapêuticas.

d) ( ) A água adicionada aos produtos cárneos deve ser
declarada, em percentuais, na lista de ingredientes do
produto, somente quando a quantidade de água adicionada
for superior a 3%

FFFF

FFFF
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QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

3. De acordo com o RIISPOA, não se incluem entre os produtos 

não comestíveis, EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO:

a) as enzimas e os produtos enzimáticos

b) os produtos opoterápicos

c) os produtos farmoquímicos ou seus produtos intermediários;

d) os produtos destinados à alimentação animal

e) os produtos destinados à fabricação de adubos

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

3. De acordo com o RIISPOA, não se incluem entre os produtos 

não comestíveis, EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO:

a) as enzimas e os produtos enzimáticos

b) os produtos opoterápicos

c) os produtos farmoquímicos ou seus produtos intermediários;

d) os produtos destinados à alimentação animal

e) os produtos destinados à fabricação de adubos

Anotações CRONOGRAMA
1. Registro de produto

2. Embalagem

3. Rotulagem

4.4.4.4. Carimbos de Inspeção FederalCarimbos de Inspeção FederalCarimbos de Inspeção FederalCarimbos de Inspeção Federal

5. Análise laboratorial

6. Reinspeção industrial e sanitária

7. Questões de concurso

� Marca oficial do SIF

Carimbo de Inspeção

de produto inspecionado e 
fiscalizado pelo MAPA

Este carimbo é a 
sua garantia

Deve conter:

Carimbo de Inspeção
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� A expressão “Ministério
da Agricultura” pode ser
dispensada, nos casos
em que os carimbos
forem gravados em relevo
em vidros, latas, plásticos
termo-moldáveis, lacres e
os apostosapostosapostosapostos emememem carcaçascarcaçascarcaçascarcaças

Carimbo de Inspeção

� Devem obedecerobedecerobedecerobedecer exatamenteexatamenteexatamenteexatamente àààà descriçãodescriçãodescriçãodescrição eeee aosaosaosaos
modelosmodelosmodelosmodelos, respeitadas as dimensões, a forma, os
dizeres, o idioma, o tipo e o corpo de letra

� Devem estarestarestarestar emememem destaquedestaquedestaquedestaque nas testeiras das caixas
e de outras embalagens, nos rótulos ou nos
produtos, em cor única, de preferência preta

Carimbo de Inspeção

Carimbo de Inspeção
� NasNasNasNas embalagensembalagensembalagensembalagens pequenaspequenaspequenaspequenas,

cuja superfície visível para
rotulagem seja menor ou
igual a 10 cm², o carimbocarimbocarimbocarimbo
nãonãonãonão necessitanecessitanecessitanecessita estarestarestarestar emememem
destaquedestaquedestaquedestaque em relação aos
demais dizeres constantes
no rótulo

Carimbo de Inspeção

� É permitida a impressão
em relevo ou pelo
processo de impressão
automática a tinta,
indelével, na tampa ou no
fundo das embalagens,
quando as dimensões
destas não possibilitarem
a impressão do carimbo
no rótulo

Carimbo de Inspeção
Modelo nº 1Modelo nº 1Modelo nº 1Modelo nº 1

� Forma: elíptica no sentido horizontal

� Dimensões: 7cm x 5cm

Modelos de Carimbos
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Modelo nº 1Modelo nº 1Modelo nº 1Modelo nº 1

Modelos de Carimbos

Uso: carcaça ou quartos de Uso: carcaça ou quartos de Uso: carcaça ou quartos de Uso: carcaça ou quartos de 
bovídeos, equídeos e bovídeos, equídeos e bovídeos, equídeos e bovídeos, equídeos e ratitasratitasratitasratitas
em condições de consumo em condições de consumo em condições de consumo em condições de consumo 

em naturezaem naturezaem naturezaem natureza

Modelo nº 2Modelo nº 2Modelo nº 2Modelo nº 2

� Forma: elíptica no sentido horizontal

� Dimensões: 5cm x 3cm

Modelos de Carimbos

Uso: Uso: Uso: Uso: carcaças de carcaças de carcaças de carcaças de suídeossuídeossuídeossuídeos,  ,  ,  ,  
ovinos e caprinos ovinos e caprinos ovinos e caprinos ovinos e caprinos em em em em 

condições de consumo em condições de consumo em condições de consumo em condições de consumo em 
naturezanaturezanaturezanatureza

Modelo nº 2Modelo nº 2Modelo nº 2Modelo nº 2

Modelos de Carimbos
Modelo nº 3Modelo nº 3Modelo nº 3Modelo nº 3

� Forma: circular

Modelos de Carimbos

Modelo nº 3Modelo nº 3Modelo nº 3Modelo nº 3

Modelos de Carimbos

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões 
(cm de diâmetro)(cm de diâmetro)(cm de diâmetro)(cm de diâmetro)

Tipo de embalagem em devem ser aplicadosTipo de embalagem em devem ser aplicadosTipo de embalagem em devem ser aplicadosTipo de embalagem em devem ser aplicados

1 Superfície visível para rotulagem ≤ 10 cm²

2 ou 3 Embalagens de peso até 1kg

4 Embalagens de peso ˃ 1kg até 10kg 

5 Embalagens de peso ˃10kg

Modelo nº 3Modelo nº 3Modelo nº 3Modelo nº 3

Modelos de Carimbos

Uso: Uso: Uso: Uso: rótulos ou etiquetas de rótulos ou etiquetas de rótulos ou etiquetas de rótulos ou etiquetas de 
produtos de origem animal produtos de origem animal produtos de origem animal produtos de origem animal 
utilizados na alimentação utilizados na alimentação utilizados na alimentação utilizados na alimentação 

humanahumanahumanahumana
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Anotações
Modelo nº 4Modelo nº 4Modelo nº 4Modelo nº 4

� Forma: quadrada

Modelos de Carimbos

� Dimensões: 

3 cm de lado – em rótulos e etiquetas

15 cm de lado – em sacarias

Modelo nº 4Modelo nº 4Modelo nº 4Modelo nº 4

Modelos de Carimbos

Uso: Uso: Uso: Uso: rótulos, etiquetas ou rótulos, etiquetas ou rótulos, etiquetas ou rótulos, etiquetas ou 
sacarias de produtos não sacarias de produtos não sacarias de produtos não sacarias de produtos não 

comestíveiscomestíveiscomestíveiscomestíveis

Modelo nº 5Modelo nº 5Modelo nº 5Modelo nº 5

� Forma: retangular no sentido horizontal

Modelos de Carimbos

� Dimensões: 7cm x 6cm

Uso: Uso: Uso: Uso: carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes 
condenadas de carcaçascondenadas de carcaçascondenadas de carcaçascondenadas de carcaças

Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6

� Forma: retangular no sentido horizontal

Modelos de Carimbos

� Dimensões: 7cm x 6cm

uso: uso: uso: uso: carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes 
destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de 
produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao 
processo de processo de processo de processo de esterilização esterilização esterilização esterilização 

pelo calorpelo calorpelo calorpelo calor

Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6

� Forma: retangular no sentido horizontal

Modelos de Carimbos

� Dimensões: 7cm x 6cm

Uso: Uso: Uso: Uso: carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes 
destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de 
produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao 

processo de processo de processo de processo de salgasalgasalgasalga
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Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6

� Forma: retangular no sentido horizontal

Modelos de Carimbos

� Dimensões: 7cm x 6 cm

Uso: Uso: Uso: Uso: carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes 
destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de 
produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao 

processo de processo de processo de processo de cozimentocozimentocozimentocozimento

Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6

� Forma: retangular no sentido horizontal

Modelos de Carimbos

� Dimensões: 7cm x 6 cm

Uso: Uso: Uso: Uso: carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes 
destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de 
produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao 

processo de processo de processo de processo de tratamento pelo friotratamento pelo friotratamento pelo friotratamento pelo frio

Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6Modelo nº 6

� Forma: retangular no sentido horizontal

Modelos de Carimbos

� Dimensões: 7cm x 6 cm

Uso: Uso: Uso: Uso: carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes carcaças ou partes 
destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de destinadas ao preparo de 
produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao produtos submetidos ao 

processo de processo de processo de processo de fusão pelo calorfusão pelo calorfusão pelo calorfusão pelo calor

Modelo nº 7Modelo nº 7Modelo nº 7Modelo nº 7

� Forma: circular

Modelos de Carimbos

� Dimensões: 15 mm de diâmetro

Modelo nº 7Modelo nº 7Modelo nº 7Modelo nº 7

Modelos de Carimbos

Uso: Uso: Uso: Uso: em lacres utilizados no fechamento e na em lacres utilizados no fechamento e na em lacres utilizados no fechamento e na em lacres utilizados no fechamento e na 
identificação de contentores e meios de transporte de identificação de contentores e meios de transporte de identificação de contentores e meios de transporte de identificação de contentores e meios de transporte de 

matériasmatériasmatériasmatérias----primas e produtos que necessitem de primas e produtos que necessitem de primas e produtos que necessitem de primas e produtos que necessitem de 
certificação sanitária, de amostras de coletas fiscais e certificação sanitária, de amostras de coletas fiscais e certificação sanitária, de amostras de coletas fiscais e certificação sanitária, de amostras de coletas fiscais e 
nas ações fiscais de interdição de equipamentos, de nas ações fiscais de interdição de equipamentos, de nas ações fiscais de interdição de equipamentos, de nas ações fiscais de interdição de equipamentos, de 
dependências e de estabelecimentos, podendo ser de dependências e de estabelecimentos, podendo ser de dependências e de estabelecimentos, podendo ser de dependências e de estabelecimentos, podendo ser de 

material plástico ou metálicomaterial plástico ou metálicomaterial plástico ou metálicomaterial plástico ou metálico

Anotações
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QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

1. A carimbagem das carcaças suínas apreendidas nas
Linhas de Inspeção e reinspecionadas pela Inspeção Final
serão assinaladas de acordo com o destino dado pelo
Médico Veterinário responsável pela Inspeção Final e
carimbadas conforme os modelos oficiais. Assinale a
afirmativa correta quanto a marcação das carcaças e seu
destino:

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

b) Salga – Carimbo retangular possuindo na lateral direita a
letra SG.

d) Condenada – Carimbo elíptico no sentido vertical
possuindo a palavra CONDENADO.

a) Não apreendida- Carimbo NA.

c) Embutidos cozidos (salsicharia)- Carimbo retangular
possuindo na lateral direita a letra EC.

e) Tratamento pelo frio – Carimbo retangular possuindo na
lateral direita as letras TF.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

b) Salga – Carimbo retangular possuindo na lateral direita a
letra SG.

d) Condenada – Carimbo elíptico no sentido vertical
possuindo a palavra CONDENADO.

a) Não apreendida- Carimbo NA.

c) Embutidos cozidos (salsicharia) - Carimbo retangular
possuindo na lateral direita a letra EC.

e)e)e)e) TratamentoTratamentoTratamentoTratamento pelopelopelopelo friofriofriofrio –––– CarimboCarimboCarimboCarimbo retangularretangularretangularretangular possuindopossuindopossuindopossuindo nananana
laterallaterallaterallateral direitadireitadireitadireita asasasas letrasletrasletrasletras TFTFTFTF....

CRONOGRAMA
1. Registro de produto

2. Embalagem

3. Rotulagem

4. Carimbos de Inspeção Federal

5.5.5.5. Análise laboratorialAnálise laboratorialAnálise laboratorialAnálise laboratorial

6. Reinspeção industrial e sanitária

7. Questões de concurso

Análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de 
biologia molecular, histológicas e demais que se 

fizerem necessárias

Avaliação de Conformidade

matériasmatériasmatériasmatérias----primas, POA e qualquer substâncias que primas, POA e qualquer substâncias que primas, POA e qualquer substâncias que primas, POA e qualquer substâncias que 
participe da elaboração dos produtosparticipe da elaboração dos produtosparticipe da elaboração dos produtosparticipe da elaboração dos produtos

� Padronizadas e validadas pela autoridade competente
do MAPA

Metodologias  Analíticas

� Excepcionalmente, podem ser aceitas metodologias
além das adotadas oficialmente, desdedesdedesdedesde quequequeque
reconhecidas internacionalmente ou por instituições de
pesquisa, e devem ser obrigatoriamente mencionadas
nos respectivos laudos
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Quando

Coleta de Amostras

A coleta de amostras para 
análises laboratoriais será 
realizadas sempre que o sempre que o sempre que o sempre que o 
SIF julgar necessárioSIF julgar necessárioSIF julgar necessárioSIF julgar necessário

Coleta de Amostras

Análises fiscais: Análises fiscais: Análises fiscais: Análises fiscais: amostras em triplicata

Exceto quando:Exceto quando:Exceto quando:Exceto quando:
� a quantidade/natureza do produto não permitirem 

� o prazo de validade ocorrer antes da realização da 
contraprova 

� as análises forem procedimentos de rotina de inspeção 
oficial 

� forem destinadas à análises microbiológicas 

Coleta de Amostras
Análises fiscaisAnálises fiscaisAnálises fiscaisAnálises fiscais

Rede de Laboratórios 
Agropecuários do SUASA 

Coleta de Amostras

CCCC
OOOO
NNNN
TTTT
RRRR
AAAA

PPPP
RRRR
OOOO
VVVV
AAAA

Coleta de Amostras
Análises fiscaisAnálises fiscaisAnálises fiscaisAnálises fiscais

Laboratórios do SUASA 

Responsável pelo produtoResponsável pelo produtoResponsável pelo produtoResponsável pelo produto

SIF localSIF localSIF localSIF local

� No momento da coleta das
amostras e se manifestem sua
concordância, os estabelecimentos
podempodempodempodem arcararcararcararcar comcomcomcom osososos custoscustoscustoscustos dasdasdasdas
análisesanálisesanálisesanálises fiscaisfiscaisfiscaisfiscais emememem laboratórioslaboratórioslaboratórioslaboratórios
credenciadoscredenciadoscredenciadoscredenciados em atendimento aos
programas nacionais

Coleta de Amostras
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� Deve ser efetuada por servidoresservidoresservidoresservidores dodododo SIFSIFSIFSIF

Coleta de Amostras

� SempreSempreSempreSempre quequequeque possívelpossívelpossívelpossível, na
presença do detentor do
produto ou de seu
representante

� Pode ser realizada em estabelecimentosestabelecimentosestabelecimentosestabelecimentos
varejistas,varejistas,varejistas,varejistas, emememem carátercarátercarátercaráter supletivo,supletivo,supletivo,supletivo, para atender a
programas e a demandas específicas

� Devem ser coletadas, manuseadas, acondicionadas,
identificadas e transportadas de modo a garantir a
manutenção de sua integridade física e a conferir
conservação adequada ao produto

Coleta de Amostras

Anotações

� O SIF notifica o interessado sobre os resultados nãonãonãonão
conformesconformesconformesconformes e adota as ações fiscais e administrativas
pertinentes

Resultados das  Análises

Rede de Laboratórios 
Agropecuários do SUASA 

S
I
F

Notificação

Outras providências

� O SIF notifica o interessado sobre os resultados nãonãonãonão conformesconformesconformesconformes e
adota as ações fiscais e administrativas pertinentes

Resultados das  Análises

� Em 48h, contadas a partir da ciência do resultado, o
interessado pode requerer ao SIF aaaa análiseanáliseanáliseanálise pericialpericialpericialpericial dadadada
amostraamostraamostraamostra dededede contraprovacontraprovacontraprovacontraprova

Rede de Laboratórios 
Agropecuários do SUASA 

S
I
F

Notificação

48 horas

� O SIF notifica o interessado sobre os resultados nãonãonãonão
conformesconformesconformesconformes e adota as ações fiscais e administrativas
pertinentes

Resultados das  Análises

� Em 48h, contadas a partir da ciência do resultado, o interessado
pode requerer ao SIF aaaa análiseanáliseanáliseanálise pericialpericialpericialpericial dadadada amostraamostraamostraamostra dededede
contraprovacontraprovacontraprovacontraprova

� O interessado deve indicar o nome do assistente técnico
para compor a comissão pericial
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� O interessado será notificado sobre a data, a hora e o
laboratório que se realizará a análise na amostra de
contraprova, com antecedência mínima de 72 h

Análise Pericial

� Para a análise será utilizada a amostra que se encontra
em poder do interessado

� Deve ser utilizado a mesma metodologia da análise
fiscal, salvo se houver concordância da comissão
pericial quanto à adoção de outro método

� se comprovada a violação ou o mau estado
de conservação da amostra de contraprova

Prevalência da Análise Pericial

� pelo não comparecimento do representante indicado
pelo interessado na data e na hora determinadas

� pela inexistência da amostra de contraprova sob a guarda
do interessado

DeveDeveDeveDeve serserserser consideradoconsideradoconsideradoconsiderado oooo resultadoresultadoresultadoresultado dadadada análiseanáliseanáliseanálise fiscalfiscalfiscalfiscal::::

� Divergência quanto ao resultado da análise fiscal ou 
discordância entre os resultados da análise fiscal 
com o resultado da análise pericial de contraprova

Novo Exame Pericial

SIF localSIF localSIF localSIF local

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

1. As matérias-primas e os produtos de origem animal
estão sujeitos a análises que se fizerem necessárias para a
avaliação de conformidade, de acordo com o Decreto nº
9.013/2017. Em relação ao exposto, julgue os itens a
seguir se estão falsosfalsosfalsosfalsos (F)(F)(F)(F) ouououou verdadeirosverdadeirosverdadeirosverdadeiros (V)(V)(V)(V)....

a) ( ) com exceção de algumas situações descritas na
legislação, para a realização das análises fiscais a coleta
de amostras ocorrerá em triplicata.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

b) ( ) Quando as amostras forem destinadas à realização
de análises físico-químicas não devem ser coletadas
análises fiscais em triplicata.

c) ( ) Apenas uma das amostras coletadas para as
análises fiscais deve ser utilizada como contraprova.

d) ( ) A coleta de amostras para as análises fiscais pode
ser efetuada em estabelecimentos varejistas.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a)a)a)a) (((( )))) comcomcomcom exceçãoexceçãoexceçãoexceção dededede algumasalgumasalgumasalgumas situaçõessituaçõessituaçõessituações descritasdescritasdescritasdescritas nananana
legislação,legislação,legislação,legislação, paraparaparapara aaaa realizaçãorealizaçãorealizaçãorealização dasdasdasdas análisesanálisesanálisesanálises fiscaisfiscaisfiscaisfiscais aaaa coletacoletacoletacoleta
dededede amostrasamostrasamostrasamostras ocorreráocorreráocorreráocorrerá emememem triplicatatriplicatatriplicatatriplicata....

VVVV

b) ( ) quando as amostras forem destinadas à realização
de análises físico-químicas não devem ser coletadas
análises fiscais em triplicata.

FFFF
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QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

c) ( ) Apenas uma das amostras coletadas para as
análises fiscais deve ser utilizada como contraprova.

d)d)d)d) (((( )))) AAAA coletacoletacoletacoleta dededede amostrasamostrasamostrasamostras paraparaparapara asasasas análisesanálisesanálisesanálises fiscaisfiscaisfiscaisfiscais podepodepodepode
serserserser efetuadaefetuadaefetuadaefetuada emememem estabelecimentosestabelecimentosestabelecimentosestabelecimentos varejistasvarejistasvarejistasvarejistas....

FFFF

VVVV

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

2. Para a avaliação da conformidade dos produtos de
origem animal, o SIF realizará coleta de amostras para a
realização de análises laboratoriais, sempre que julgar
necessário. Considerando a realização de análises fiscais,
assinale a alternativa incorreta.

a) Uma das amostras, constituída de triplicata, deverá ser
entregue ao responsável pelo produto.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

b) Os procedimentos laboratoriais devem ser executados
por laboratórios oficiais apenas, de acordo com a legislação
pertinente.
c) As metodologias analíticas adotadas devem ser
efetuadas segundo métodos oficiais, métodos aprovados e
recomendados pelo DIPOA.

d) O produto com ação antimicrobiana poderá ser utilizado
durante a colheita, exceção feita ao cloro, de acordo com a
legislação vigente.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) Uma das amostras, constituída de triplicata, deverá ser
entregue ao responsável pelo produto.

b) Os procedimentos laboratoriais devem ser executados
por laboratórios oficiais apenas, de acordo com a legislação
pertinente.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

c) As metodologias analíticas adotadas devem ser
efetuadas segundo métodos oficiais, métodos aprovados e
recomendados pelo DIPOA.

d)d)d)d) OOOO produtoprodutoprodutoproduto comcomcomcom açãoaçãoaçãoação antimicrobianaantimicrobianaantimicrobianaantimicrobiana poderápoderápoderápoderá serserserser utilizadoutilizadoutilizadoutilizado
durantedurantedurantedurante aaaa colheita,colheita,colheita,colheita, exceçãoexceçãoexceçãoexceção feitafeitafeitafeita aoaoaoao cloro,cloro,cloro,cloro, dededede acordoacordoacordoacordo comcomcomcom aaaa
legislaçãolegislaçãolegislaçãolegislação vigentevigentevigentevigente....

Anotações
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CRONOGRAMA
1. Registro de produto

2. Embalagem

3. Rotulagem

4. Carimbos de Inspeção Federal

5. Análise laboratorial

6.6.6.6. Reinspeção industrial e Reinspeção industrial e Reinspeção industrial e Reinspeção industrial e sanitáriasanitáriasanitáriasanitária

7. Questões de concurso

Os produtos de origem animal podem ser 
reinspecionados sempre que necessário, antes de 
sua liberação para o comércio interestadual ou 

internacional

Realização da Reinspeção

Verificação das condições de integridade das
embalagens, dos envoltórios e dos recipientes

Realização da Reinspeção
Rotulagem, as marcas oficiais de inspeção e as datas
de fabricação e de validade

Realização da Reinspeção

Realização da Reinspeção
Avaliação das características sensoriais, quando
couber

Documento sanitário de trânsito, quando couber

O nº e a integridade do lacre do SIF de origem ou do
correspondente serviço oficial de controle do
estabelecimento de procedência, no caso de produtos
importados, quando couber

As condições de 
manutenção e de higiene 
do veículo transportador e 

o funcionamento do 
equipamento de geração 
de frio, quando couber

Realização da Reinspeção
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Impróprios para consumo humano

Reaproveitados para a fabricação de produtos não Reaproveitados para a fabricação de produtos não Reaproveitados para a fabricação de produtos não Reaproveitados para a fabricação de produtos não 
comestíveis ou inutilizadoscomestíveis ou inutilizadoscomestíveis ou inutilizadoscomestíveis ou inutilizados, vedada a sua destinação a 
outros estabelecimentos sem prévia autorização do SIF

Destino dos Produtos

Aproveitamento condicional ou rebeneficiamento

Submetidos a processamentoprocessamentoprocessamentoprocessamento específicoespecíficoespecíficoespecífico autorizado e
estabelecido pelo SIF e devem ser novamentenovamentenovamentenovamente
reinspecionadosreinspecionadosreinspecionadosreinspecionados antes da liberação

Destino dos Produtos

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

1. Os produtos de origem animal podem ser
reinspecionados sempre que necessário antes de sua
liberação para o comércio interestadual ou internacional. A
reinspeção abrange, exceto:

a) as condições de manutenção e de higiene do veículo
transportador.

b) verificação da prática de higiene e dos hábitos
higiênicos pelos manipuladores de alimentos.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

c) a rotulagem, as marcas oficiais de inspeção e as datas
de fabricação e de validade.

d) a verificação das condições de integridade das
embalagens, dos envoltórios e dos recipientes.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) as condições de manutenção e de higiene do veículo
transportador.

b)b)b)b) verificaçãoverificaçãoverificaçãoverificação dadadada práticapráticapráticaprática dededede higienehigienehigienehigiene eeee dosdosdosdos hábitoshábitoshábitoshábitos
higiênicoshigiênicoshigiênicoshigiênicos pelospelospelospelos manipuladoresmanipuladoresmanipuladoresmanipuladores dededede alimentosalimentosalimentosalimentos....

c) a rotulagem, as marcas oficiais de inspeção e as datas
de fabricação e de validade.

d) a verificação das condições de integridade das
embalagens, dos envoltórios e dos recipientes.

Anotações
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Anotações CRONOGRAMA
1. Registro de produto

2. Embalagem

3. Rotulagem

4. Carimbos de Inspeção Federal

5. Análise laboratorial

6. Reinspeção industrial e sanitária

7.7.7.7. Questões Questões Questões Questões de concursode concursode concursode concurso

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

1. Em face do que dispõe a legislação federal acerca da
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem
animal, julgue as questões a seguir se estão falsasfalsasfalsasfalsas (F)(F)(F)(F) ouououou
verdadeirasverdadeirasverdadeirasverdadeiras (V)(V)(V)(V)....

a) ( ) Os produtos de origem animal, quaisquer que sejam,
somente podem ser entregues ao mercado consumidor
devidamente identificados mediante rotulagem registrada no
órgão oficial competente.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

b) ( ) Atualmente, há uma grande preocupação em não se
inflingir sofrimento desnecessário aos animais em geral. Por
isso, desobedecer ou inobservar os preceitos de bem-estar
animal constitui uma das infrações às disposições
estabelecidas no RIISPOA.

c) ( ) O clima tropical favorece a propagação de bactérias
nos alimentos perecíveis no Brasil, dificultando seriamente a
sua conservação. Por isso, no caso do leite em natureza, não
é considerado fraude o uso de substâncias químicas
conservantes para atenuar esse problema.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

d) ( ) Os estabelecimentos de abate de bovinos localizados
no estado de São Paulo, funcionando em regime de
inspeção sanitária estadual, habilitados no Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal
(SISBI-POA), estão legalmente habilitados ao comércio
internacional de carnes e de seus produtos derivados.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a)a)a)a) (((( )))) OsOsOsOs produtosprodutosprodutosprodutos dededede origemorigemorigemorigem animal,animal,animal,animal, quaisquerquaisquerquaisquerquaisquer quequequeque sejam,sejam,sejam,sejam,
somentesomentesomentesomente podempodempodempodem serserserser entreguesentreguesentreguesentregues aoaoaoao mercadomercadomercadomercado consumidorconsumidorconsumidorconsumidor
devidamentedevidamentedevidamentedevidamente identificadosidentificadosidentificadosidentificados mediantemediantemediantemediante rotulagemrotulagemrotulagemrotulagem registradaregistradaregistradaregistrada nononono
órgãoórgãoórgãoórgão oficialoficialoficialoficial competentecompetentecompetentecompetente....

VVVV

b)b)b)b) (((( )))) Atualmente,Atualmente,Atualmente,Atualmente, háháháhá umaumaumauma grandegrandegrandegrande preocupaçãopreocupaçãopreocupaçãopreocupação emememem nãonãonãonão sesesese
inflingirinflingirinflingirinflingir sofrimentosofrimentosofrimentosofrimento desnecessáriodesnecessáriodesnecessáriodesnecessário aosaosaosaos animaisanimaisanimaisanimais emememem geralgeralgeralgeral.... PorPorPorPor
isso,isso,isso,isso, desobedecerdesobedecerdesobedecerdesobedecer ouououou inobservarinobservarinobservarinobservar osososos preceitospreceitospreceitospreceitos dededede bembembembem----estarestarestarestar
animalanimalanimalanimal constituiconstituiconstituiconstitui umaumaumauma dasdasdasdas infraçõesinfraçõesinfraçõesinfrações àsàsàsàs disposiçõesdisposiçõesdisposiçõesdisposições
estabelecidasestabelecidasestabelecidasestabelecidas nononono RIISPOARIISPOARIISPOARIISPOA....

VVVV
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QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

c) ( ) O clima tropical favorece a propagação de bactérias
nos alimentos perecíveis no Brasil, dificultando seriamente a
sua conservação. Por isso, no caso do leite em natureza, não
é considerado fraude o uso de substâncias químicas
conservantes para atenuar esse problema.

FFFF

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

d) ( ) Os estabelecimentos de abate de bovinos localizados
no estado de São Paulo, funcionando em regime de
inspeção sanitária estadual, habilitados no Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal
(SISBI-POA), estão legalmente habilitados ao comércio
internacional de carnes e de seus produtos derivados.

FFFF

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

2. São competências do Serviço de Inspeção Federal - SIF,
exceto:

a) Fiscalizar os estabelecimentos e produtos e promover
a inspeção industrial e sanitária dos mesmos.

b) Conceder o registro dos estabelecimentos e produtos
de origem animal produzidos e reembalados para
comercialização.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

c) Fornecer gratuitamente formulações para a produção
de produtos de origem animal de forma a padronizar
todos os produtos comercializados no país.

d) Regulamentar e normatizar a implantação,
construção, reforma, ampliação ou aparelhamento dos
estabelecimentos.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) Fiscalizar os estabelecimentos e produtos e promover
a inspeção industrial e sanitária dos mesmos.

b) Conceder o registro dos estabelecimentos e produtos
de origem animal produzidos e reembalados para
comercialização.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

c)c)c)c) FornecerFornecerFornecerFornecer gratuitamentegratuitamentegratuitamentegratuitamente formulaçõesformulaçõesformulaçõesformulações paraparaparapara aaaa produçãoproduçãoproduçãoprodução
dededede produtosprodutosprodutosprodutos dededede origemorigemorigemorigem animalanimalanimalanimal dededede formaformaformaforma aaaa padronizarpadronizarpadronizarpadronizar
todostodostodostodos osososos produtosprodutosprodutosprodutos comercializadoscomercializadoscomercializadoscomercializados nononono paíspaíspaíspaís....

d) Regulamentar e normatizar a implantação,
construção, reforma, ampliação ou aparelhamento dos
estabelecimentos.
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QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

3. Assinale a alternativa correta:

a) Os produtos e subprodutos de origem animal, comestíveis
e não comestíveis, deverão ser submetidos à inspeção,
desde que não adicionados de produtos vegetais.

b) A inspeção industrial e sanitária deve ser realizada sobre
os produtos de origem animal, comestíveis e não
comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, não
podendo a matéria-prima vegetal ultrapassar 10% da
composição final do produto acabado.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

c) É obrigatória a inspeção de absolutamente todos os
produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis,
adicionados ou não de produtos vegetais.

d) Apenas os animais destinados à matança, seus produtos
e subprodutos e suas matérias-primas estão sujeitos à
inspeção industrial e sanitária.

e) Estão sujeitos à inspeção industrial e sanitária os
produtos de origem animal comestíveis e não-adicionados
de produtos vegetais.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) Os produtos e subprodutos de origem animal, comestíveis
e não comestíveis, deverão ser submetidos à inspeção,
desde que não adicionados de produtos vegetais.

b) A inspeção industrial e sanitária deve ser realizada sobre
os produtos de origem animal, comestíveis e não
comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, não
podendo a matéria-prima vegetal ultrapassar 10% da
composição final do produto acabado.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

c)c)c)c) ÉÉÉÉ obrigatóriaobrigatóriaobrigatóriaobrigatória aaaa inspeçãoinspeçãoinspeçãoinspeção dededede absolutamenteabsolutamenteabsolutamenteabsolutamente todostodostodostodos osososos
produtosprodutosprodutosprodutos dededede origemorigemorigemorigem animal,animal,animal,animal, comestíveiscomestíveiscomestíveiscomestíveis eeee nãonãonãonão comestíveis,comestíveis,comestíveis,comestíveis,
adicionadosadicionadosadicionadosadicionados ouououou nãonãonãonão dededede produtosprodutosprodutosprodutos vegetaisvegetaisvegetaisvegetais....

d) Apenas os animais destinados à matança, seus produtos
e subprodutos e suas matérias-primas estão sujeitos à
inspeção industrial e sanitária.

e) Estão sujeitos à inspeção industrial e sanitária os
produtos de origem animal comestíveis e não-adicionados
de produtos vegetais.

Anotações QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

4. O principal foco do novo RIISPOA é a saúde pública, por
meio de adoção de normas voltadas a garantir segurança e
inocuidade alimentar, além de combater a fraude
econômica, com regras mais rigorosas para os infratores.
Constituem infrações, de acordo com o Decreto
9.013/2017, exceto:

a) ultrapassar a capacidade máxima de abate, de
industrialização, de beneficiamento ou de armazenagem.
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QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

b) elaborar produtos que não possuam processos de
fabricação, de formulação e de composição registrados.

c) fraudar registros sujeitos à verificação pelo SIF.

d) embaraçar a ação de servidor do DIPOA no exercício de
suas funções, com vistas a dificultar, a retardar, a impedir, a
restringir ou a burlar os trabalhos de fiscalização.

e) desacatar, intimidar, ameaçar, agredir ou tentar
subornar servidor do DIPOA.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

f) utilizar matérias-primas e produtos condenados ou não
inspecionados no preparo de produtos usados na
alimentação animal.

g) não realizar o recolhimento de produtos que possam
incorrer em risco à saúde ou aos interesses do consumidor.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) ultrapassar a capacidade máxima de abate, de
industrialização, de beneficiamento ou de armazenagem.

b) elaborar produtos que não possuam processos de
fabricação, de formulação e de composição registrados.

c) fraudar registros sujeitos à verificação pelo SIF.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

d) embaraçar a ação de servidor do DIPOA no exercício de
suas funções, com vistas a dificultar, a retardar, a impedir, a
restringir ou a burlar os trabalhos de fiscalização.

e) desacatar, intimidar, ameaçar, agredir ou tentar
subornar servidor do DIPOA.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

f)f)f)f) utilizarutilizarutilizarutilizar matériasmatériasmatériasmatérias----primasprimasprimasprimas eeee produtosprodutosprodutosprodutos condenadoscondenadoscondenadoscondenados ouououou nãonãonãonão
inspecionadosinspecionadosinspecionadosinspecionados nononono preparopreparopreparopreparo dededede produtosprodutosprodutosprodutos usadosusadosusadosusados nananana
alimentaçãoalimentaçãoalimentaçãoalimentação animalanimalanimalanimal....

g) não realizar o recolhimento de produtos que possam
incorrer em risco à saúde ou aos interesses do consumidor.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

5. O Departamento de Produtos de Origem Animal do
Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento, adotará
os seguintes requisitos no julgamento do registro de
produtos, exceto:

a) a segurança e a inocuidade do produto.

b) a existência de regulamentação prévia do produto.

c) os requisitos de identidade e de qualidade propostos.

d) a existência de métodos validados de avaliação da
conformidade do produto final.
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QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) a segurança e a inocuidade do produto.

b) aaaa existênciaexistênciaexistênciaexistência dededede regulamentaçãoregulamentaçãoregulamentaçãoregulamentação préviapréviapréviaprévia dodododo produtoprodutoprodutoproduto....

c) os requisitos de identidade e de qualidade propostos.

d) a existência de métodos validados de avaliação da
conformidade do produto final.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

6. Sobre rotulagem de produtos de origem animal, é correto 
afirmar que: 

a) Nos rótulos não podem constar referências a prêmios em
exposições oficiais e/ou menções honrosas, mesmo que
devidamente confirmados.

b) Um mesmo rótulo pode ser usado para produtos
idênticos, fabricados em vários estabelecimentos da mesma
empresa, desde que da mesma qualidade, denominação e
marca, sem necessidade de identificar o estabelecimento de
origem, porém deve ter a mesmamarca comercial.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

c) Na rotulagem de mel, deve constar a advertência “Este
produto não deve ser consumido por crianças menores de
um ano de idade”.

d) Nas embalagens de leite UHT é obrigatório a inserção
no fundo da caixa de quantas vezes o leite foi
reprocessado, ou seja, quantas passagens ele esteve
pelo estabelecimento.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) Nos rótulos não podem constar referências a prêmios em
exposições oficiais e/ou menções honrosas, mesmo que
devidamente confirmados.

b) Um mesmo rótulo pode ser usado para produtos
idênticos, fabricados em vários estabelecimentos da mesma
empresa, desde que da mesma qualidade, denominação e
marca, sem necessidade de identificar o estabelecimento de
origem, porém deve ter a mesmamarca comercial.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

c)c)c)c) NaNaNaNa rotulagemrotulagemrotulagemrotulagem dededede mel,mel,mel,mel, devedevedevedeve constarconstarconstarconstar aaaa advertênciaadvertênciaadvertênciaadvertência “Este“Este“Este“Este
produtoprodutoprodutoproduto nãonãonãonão devedevedevedeve serserserser consumidoconsumidoconsumidoconsumido porporporpor criançascriançascriançascrianças menoresmenoresmenoresmenores dededede
umumumum anoanoanoano dededede idade”idade”idade”idade”....

d) Nas embalagens de leite UHT é obrigatório a inserção
no fundo da caixa de quantas vezes o leite foi
reprocessado, ou seja, quantas passagens ele esteve
pelo estabelecimento.

Anotações
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QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

7. O carimbo de inspeção representa a marca oficial do SIF e
constitui a garantia de que o produto é procedente de
estabelecimento inspecionado e fiscalizado pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sobre o assunto,
julgue os itens a seguir:

a) ( ) No carimbo deve estar identificado o número de
registro do estabelecimento, precedido da designação
“número” ou de sua abreviatura (nº).

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

b) ( ) O carimbo de modelo 1 possui a forma elíptica no
sentido horizontal, sendo utilizado para carcaças de suídeos,
de ovinos e de caprinos em condições de consumo em
natureza, aplicado sobre as carcaças ou sobre os quartos
das carcaças.

c) ( ) O carimbo utilizado para rótulos, etiquetas ou
sacarias de produtos não comestíveis possui a forma
circular, com a expressão “Ministério da Agricultura”
disposta ao longo da borda superior externa.

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

d) ( ) Para carcaças ou partes de carcaças destinadas ao
preparo de produtos submetidos aos processos de
esterilização pelo calor, de salga, de cozimento, de
tratamento pelo frio ou de fusão pelo calor é utilizado o
carimbo modelo 6, de forma retangular no sentido
horizontal.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

a) ( ) No carimbo deve estar identificado o número de registro do
estabelecimento, precedido da designação “número” ou de sua
abreviatura (nº).

FFFF

b) ( ) O carimbo de modelo 1 possui a forma elíptica no sentido
horizontal, sendo utilizado para carcaças de suídeos, de ovinos e de
caprinos em condições de consumo em natureza, aplicado sobre as
carcaças ou sobre os quartos das carcaças.

c) ( ) O carimbo utilizado para rótulos, etiquetas ou sacarias de
produtos não comestíveis possui a forma circular, com a expressão
“Ministério da Agricultura” disposta ao longo da borda superior
externa.

FFFF

FFFF

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

d)d)d)d) (((( )))) ParaParaParaPara carcaçascarcaçascarcaçascarcaças ouououou partespartespartespartes dededede carcaçascarcaçascarcaçascarcaças destinadasdestinadasdestinadasdestinadas aoaoaoao
preparopreparopreparopreparo dededede produtosprodutosprodutosprodutos submetidossubmetidossubmetidossubmetidos aosaosaosaos processosprocessosprocessosprocessos dededede
esterilizaçãoesterilizaçãoesterilizaçãoesterilização pelopelopelopelo calor,calor,calor,calor, dededede salga,salga,salga,salga, dededede cozimento,cozimento,cozimento,cozimento, dededede
tratamentotratamentotratamentotratamento pelopelopelopelo friofriofriofrio ouououou dededede fusãofusãofusãofusão pelopelopelopelo calorcalorcalorcalor éééé utilizadoutilizadoutilizadoutilizado oooo
carimbocarimbocarimbocarimbo modelomodelomodelomodelo 6666,,,, dededede formaformaformaforma retangularretangularretangularretangular nononono sentidosentidosentidosentido
horizontalhorizontalhorizontalhorizontal....

VVVV

QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

8. As embalagens designadas para produtos alimentícios
devem possuir requisitos imprescindíveis para exercerem
suas funções. Abaixo, são descritos alguns requisitos.
Analise-os.

I. Ser isenta de atoxidade.

II. Manter condições de segurança contra agentes externos.

III. Possuir qualidades funcionais como facilidade de
transporte, de armazenamento e em seus sistemas de
abertura e fechamento.
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QUESTÃO DE CONCURSO... PERGUNTA

IV. Educar o consumidor para a compra e uso do produto.

V. Minimizar características indesejáveis.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas.

a) Todas estão corretas.
b) Somente II e V estão corretas.
c) Somente I, II e III estão corretas.
d) Somente II, III e IV estão corretas.
e) Somente I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

I. Ser isenta de atoxidade.

IIIIIIII.... ManterManterManterManter condiçõescondiçõescondiçõescondições dededede segurançasegurançasegurançasegurança contracontracontracontra agentesagentesagentesagentes externosexternosexternosexternos....

IIIIIIIIIIII.... PossuirPossuirPossuirPossuir qualidadesqualidadesqualidadesqualidades funcionaisfuncionaisfuncionaisfuncionais comocomocomocomo facilidadefacilidadefacilidadefacilidade dededede
transporte,transporte,transporte,transporte, dededede armazenamentoarmazenamentoarmazenamentoarmazenamento eeee emememem seusseusseusseus sistemassistemassistemassistemas dededede
aberturaaberturaaberturaabertura eeee fechamentofechamentofechamentofechamento....

FFFF

VVVV

VVVV

QUESTÃO DE CONCURSO... RESPOSTA

IVIVIVIV.... EducarEducarEducarEducar oooo consumidorconsumidorconsumidorconsumidor paraparaparapara aaaa compracompracompracompra eeee usousousouso dodododo produtoprodutoprodutoproduto.

V. Minimizar características indesejáveis.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas.

a) Todas estão corretas.
b) Somente II e V estão corretas.
c) Somente I, II e III estão corretas.
d) Somente II, III e IV estão corretas.d) Somente II, III e IV estão corretas.d) Somente II, III e IV estão corretas.d) Somente II, III e IV estão corretas.
e) Somente I, II, III e IV estão corretas.

VVVV

FFFF

BONS ESTUDOS!


