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BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
EM DEFESA DA CLASSE MÉDIA
Existem centenas de teorias políticas escritas pelos mais
variados cientistas políticos que têm defendido a tomada do
poder por um grupo de pessoas inteligentes, éticas e
compromissadas com o bem comum.
A lista de teorias é longa, desde o filósofo Rei de Platão,
até os Socialistas Fabianos, os Sociais Democratas com sua
elite de tecnocratas, até os escritos de Gramsci e seus
intelectuais orgânicos e engajados. Serra, no seu primeiro
discurso de campanha em 2002, disse que havia escolhido as
100 melhores cabeças do país para montar um programa de
governo. Perdeu meu voto e de mais 2 milhões de eleitores da
classe média que também acham que sabem pensar.
No mundo moderno de hoje, felizmente ou infelizmente,
precisamos de muito mais do que uma elite de 100 ou 1.000
pessoas para mudar um país. Hoje, para um país dar certo, é
necessária a participação de milhões de cidadãos atuantes,
que se distinguem dos demais pela suas pequenas
lideranças, pelas suas pequenas iniciativas, nas suas
pequenas comunidades e pequenas empresas.
São normalmente aqueles que mostram o caminho não
pelas suas idéias, mas pelos seus exemplos. Exemplos de
sucesso, disciplina, persistência e determinação. São
aqueles que chamamos de classe média: os gerentes, os
supervisores, os administradores, os pequenos e médios
empresários, os juízes, os advogados, os médicos, os
funcionários públicos, os profissionais liberais e os
professores universitários, entre outros.
É a classe média que gera emprego, que cria valor, razão
pela qual é sempre mais tributada pela classe dominante.
Normalmente, a classe média representa 10% da população,
e, se incentivarmos cada membro da classe média a criar 10
empregos, teremos pela primeira vez no Brasil o pleno
emprego.
Poderia a classe média gerar empresas e nove por cada
membro? Na realidade é o que já fazem: a maioria das
pequenas e médias empresas são abertas por pessoas da
classe média, ou por ex-funcionários que aprenderam com
alguém da classe média. Em Bento Gonçalves, uma das
melhores cidades para se viver no Brasil, existe uma empresa
para cada 10 habitantes da cidade.
Se um incentivar cada empresa média a contratar 12
funcionários, em vez de 10, sabem o que iria acontecer? Os
salários não parariam de subir, porque não daria para
contratar 120% da população. Cada pequeno empresário
teria de tentar roubar o funcionário do outro, oferecendo um
salário maior. Que beleza! Porém, não são os intelectuais
nem os professores nas faculdades que ensinam os segredos
do sucesso na vida. Quem ensina é a classe média, aos seus
10 a 50 funcionários, muitos dos quais acabam montando
negócios concorrentes. Pobre não aprende de rico nem de
intelectual. Pobre emula a classe mais próxima, a classe
média, aquela que ainda lembra como era ser pobre, e
conseguiu sair dela criando valor.
Só que no Brasil ninguém defende a classe média, muito
menos seus valores e sua postura política. Os ricos são
naturalmente de direita, são conservadores, querem manter o
“status quo”. A classe média não é de direita nem de
esquerda. É de centro e liberal. São os profissionais liberais,
por excelência, que acreditam na autonomia, na
responsabilidade pessoal e social, na poupança para a
velhice, nos valores familiares, no imposto sobre herança.
Mas o liberalismo é a ideologia mais atacada no Brasil, pela
direita e pela esquerda. A direita vê na classe média uma
ameaça; a esquerda vê nela a burguesia a ser destruída.
Que eu saiba, nenhum jornal brasileiro defende a
ideologia da classe média, justamente seus leitores. Não há
um jornal liberal que defenda os valores típicos da classe
média. Por isso, a classe média está deixando de renovar
suas assinaturas de jornais e revistas, onde o editorial
normalmente defende os valores da direita, o resto do jornal
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defende os valores da esquerda.
A circulação de jornais e revistas tem caído quase 20%
nestes últimos anos, justamente porque a classe média
cansou de comprar jornais que não defendem os seus pontos
de vista, somente os daqueles que querem a sua destruição.
O primeiro jornal diário a ser criado por pessoas de classe
média, que defendam os valores da classe média, terá todos
os anúncios e circulação que desejar, sem precisar de
anúncios do governo, empréstimos do BNDES, nem viver na
corda bamba, fazendo editoriais para não criticar demais o
governo.
(KANITZ, Stephen. IN www.kanitz.com.br / ARTIGO INÉDITO,
acessado em 06 de agosto de 2007.)

1. Com relação ao binômio “teoria X prática”, o autor postula
que a teoria, utilizada para uma melhora no sistema de
desenvolvimento nacional:
A) mostra-se menos relevante que a prática, sobretudo se
levada a cabo pelos trabalhadores menos favorecidos;
B) possui grau de importância elevado, pois embasa
ideologicamente os atos de seus cidadãos;
C) assume grau de relevância, se colocada em prática por
pessoas socialmente atuantes;
D) incentiva a criação de práticas saudáveis, visto que gera
empregos;
E) ensina à classe média algumas formas de vida, como a
sobrevivência em um mundo competitivo.
2. No quarto parágrafo, o autor repete uma mesma
seqüência: “São normalmente aqueles que mostram o
caminho” e “São aqueles que chamamos de classe média”.
Tal repetição funciona textualmente como recurso:
A)
B)
C)
D)
E)

literário e descritivo;
narrativo e argumentativo;
vicioso e estilístico;
pejorativo e valorativo;
estilístico e enfático.

3. No primeiro parágrafo, o autor expõe uma TESE,
comumente defendida por cientistas políticos de renome.
Com relação a essa tese, o autor assume, no decorrer de seu
texto, posição:
A)
B)
C)
D)
E)

contrária;
similar;
coerente;
parcial;
imparcial.

4. No segmento “Poderia a classe média gerar empresas e
nove, por cada membro? Na realidade é o que já FAZEM”, a
flexão do verbo em destaque se justifica pela mesma regra
gramatical utilizada na alternativa:
A) O segmento social trabalhador luta por uma vida mais
digna.
B) A comunidade trabalhava: lutavam por um mundo melhor.
C) Vossa Senhoria é mal-educado.
D) A gente, por nosso trabalho, é elogiada o tempo todo.
E) Faz tempo que não falamos disso.
5. No fragmento “É a classe média que gera emprego, que
cria valor (1), razão pela qual é sempre mais tributada pela
classe dominante (2)”, os constituintes numerados denotam:
A)
B)
C)
D)
E)

proporcionalidade (1) e explicitação (2);
conformidade (1) e explicação (2);
causa (1) e conseqüência (2);
afirmação (1) e racionalidade (2);
concessão (1) e tempo (2).

6. O articulista, após esclarecer a importância da atuação da
classe média, chama a atenção para uma contradição que
reside no fato de a classe dominante, em relação à classe
média, não lhe aferir o devido prestígio. O trecho em que se
infere esse ponto de vista é:
A) “Por isso, a classe média está deixando de renovar suas
assinaturas de jornais e revistas”.
B) “São os profissionais liberais, por excelência, que
acreditam na autonomia”.
C) “A circulação de jornais e revistas tem caído quase 20%
nestes últimos anos”.
D) “Só que no Brasil ninguém defende a classe média,
principalmente seus valores”.
E) “Os ricos são naturalmente de direita, são conservadores,
querem manter o 'status quo'”.
7. No quarto parágrafo, o autor separa diversos
substantivos por vírgula, discriminando diversas profissões.
Esta seleção é utilizada para:
A) explicitar as principais categorias profissionais que
compõem o segmento social sob análise;
B) restringir o número de profissionais que atuam
verdadeiramente no segmento financeiro;
C) valorizar os profissionais liberais por excelência,
principalmente os professores;
D) divulgar aqueles que geram emprego de forma
desinteressada e são socialmente atuantes;
E) propagar as profissões com maiores chances de pleno
emprego no mercado financeiro atual.
8. No último parágrafo, o autor afirma que os jornais atuais
vivem “na corda bamba”. Pelo texto, podemos deduzir que
estes periódicos:
A) dependem de subsídios governamentais, nem sempre
garantidos;
B) escrevem editoriais a favor do governo, mesmo que não
concordem com ele;
C) concordam com os fundamentos liberais, embora
prefiram os de esquerda;
D) defendem a classe média, ainda que contra os seus
princípios;
E) destroem qualquer movimento liberal advindo da classe
média.
9. Os valores semânticos depreendidos dos termos em
destaque nas sentenças “PELAS suas pequenas lideranças”,
“mas PELOS seus exemplos” e “POR pessoas da classe
média” são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

explicação / meio / finalidade;
causa / meio / agente;
causa / modo / limite;
referência / meio / companhia;
instrumento / contraste / afirmação.

10. O termo “isso” no enunciado “Por isso, a classe média
está deixando de renovar suas assinaturas de jornais e
revistas” se refere, no texto, ao:
A) fato de o liberalismo ser a ideologia mais atacada no
Brasil;
B) profissionalismo dos integrantes de diversas profissões;
C) descontentamento dos leitores da classe média;
D) conservadorismo da classe mais favorecida
financeiramente;
E) liberalismo da classe média sem apoio dos setores
midiáticos.

11. Dos termos em destaque nos fragmentos abaixo, o que
se apresenta com valor aditivo é:
A) “PORÉM, não são os intelectuais nem os professores de
faculdade que ensinam”.
B) “Porém, não são os intelectuais NEM os professores de
faculdade que ensinam”.
C) “OU por ex-funcionários que aprenderam com alguém da
classe média”.
D) “Os salários não parariam de subir, PORQUE não daria
para contratar 20% da população”.
E) “aquela que ainda lembra COMO era ser pobre”.
12. Escreva (V) para asserção VERDADEIRA e (F) para
asserção FALSA, levando-se em conta a correspondência
entre as frases e a norma culta do idioma:
( ) Criar-se-á jornais para a classe média. / Jornais para a
classe média serão criados.
( ) Poderíamos aceitar as críticas alheias. / Críticas alheias
poderiam ser aceitas por nós.
( ) Eles assistiram a uma cerimônia na empresa. / Uma
cerimônia na empresa foi assistida por eles.
( ) Os jornais obedecem as normas de editoração atual. / Normas
de editoração atual são obedecidas pelos jornais.
A opção que corresponde à seqüência obtida, na ordem de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

(F) (F) (V) (F);
(V) (F) (V) (F);
(V) (F) (F) (V);
(F) (V) (F) (F);
(V) (V) (F) (V).

13. Das alterações feitas na redação do trecho “O primeiro
jornal diário a ser criado por pessoas de classe média, que
defendam os valores da classe média, terá todos os anúncios
e circulação que desejar, sem precisar de anúncios do
governo”, aquela que mantém o sentido original e está
gramaticalmente correta é:
A) Quer-se editar um jornal da classe média que defendam,
seus valores. Em decorrência, apresentará anúncios e
circulação a seu critério, sem necessitar de subsídios
advindos de propaganda governamental.
B) Caso um jornal da classe média seja criado por indivíduos
que pertençam a esse segmento, veiculará os anúncios e
terá a circulação que desejar, dispensando anúncios
governamentais.
C) Um jornal de classe média, cuja a ideologia seja a do
próprio segmento social, defenderá seus próprios
interesses e, além disso, terá liberdade na veiculação de
anúncios e em sua própria circulação, não carecendo
mais do governo.
D) O primeiro jornal diário a ser criado por pessoas da classe
média vai preconizar, certamente seus valores, com os
anúncios e a circulação que desejar, podendo dispensar
propaganda governamental.
E) À proporção que seja criado um jornal da classe média, os
valores a ela, pertinentes, serão veiculados de forma
adequada. Portanto, escolherá sem pressões seus
anúncios e sua circulação, não necessitando mais de
publicidade governamental.
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14. Em “é necessária a participação de milhões de cidadãos
atuantes”, respeitou-se a concordância solicitada pela norma
culta do idioma. O mesmo ocorre nas frases da opção:
A) É preciso paciência na leitura de artigos mais extensos /
As funcionárias chegaram ao emprego todas molhadas
pela chuva / Onde se encontra escondida a ideologia e os
valores desta classe?;
B) Há teorias que deixam a professora meia preocupada/
Ela é uma das classes que são atendidas pelo governo/
Ela é uma das classes que é atendida pelo governo.
C) A elite pode melhorar o país? Vão melhorar a economia
brasileira? / Não, hajam vistas as dificuldades
encontradas / Feito os orçamentos, todos se retiraram.
D) Haviam menos intelectuais engajados / Ultrapassadas as
dificuldades, a classe média já apresenta seu valor / Nem
um nem outro se manifestaram depois da leitura do
artigo.
E) É necessário tranqüilidade / Eram anúncios o mais
interessantes possível / Enviei-lhe em anexo os
documentos de nossa empresa.
15. Ao dizer que “Pobre emula a classe mais próxima”, o
autor está defendendo o ponto de vista de que pobre:
A)
B)
C)
D)
E)

imita a classe mais próxima;
discute com a classe mais próxima;
inveja a classe mais próxima;
compete com a classe mais próxima;
desdenha a classe mais próxima.

16. Das frases abaixo, a correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

Os advogados mandaram ele entrar.
O fato dele executar a tarefa não é inusitado.
O juiz trouxe consigo os processos.
Vimo-te no consultório do médico.
Estivemos aonde os comerciantes se reúnem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17. Os compartimentos do aparelho digestivo de aves
seguem a seguinte ordem de entrada do bolo alimentar:
A)
B)
C)
D)
E)

papo, moela e proventrículo;
moela, papo e proventrículo;
papo, proventrículo e moela;
proventrículo, moela e papo;
moela, proventrículo e papo.

18. Na produção dos ácidos graxos voláteis no rúmen ocorre
uma produção excessiva de hidrogênio. Esse excedente é
removido pelas bactérias:
A)
B)
C)
D)
E)

celulolíticas;
metanogênicas;
ureolíticas;
acetogênicas;
lácticas.

19. O ácido graxo, principal fonte de glicose em ruminantes,
que é removido do sangue portal pelo fígado, onde é
convertido no ciclo do ácido tricarboxílico, denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)
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acético;
fórmico;
butírico;
valérico;
propiônico.

20. Ruminantes (vaca leiteira) sob condições de esforço
fisiológico em que a demanda por energia excede a glicose
disponível dos tecidos, a gordura é mobilizada para Acetil
Coa, e por não se transformar em energia se converte a
cetona: Esse fenômeno denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

acetonemia acompanhada de acetonúria;
paresia puerperal e diminuição da absorção de cálcio;
toxemia gravídica e glicose sangüínea elevada;
acidose com perda excessiva de bicarbonato;
cetose com laminite e decúbito esternal ou lateral.

21. A diferença entre o nutriente dietético ingerido e aquele
que aparece nas fezes, sendo dado em percentagem
denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

digestibilidade aparente;
digestibilidade verdadeira;
resíduo fecal;
resíduo nutricional;
coeficiente de digestibilidade interna.

22. A regulagem química para o controle da temperatura
orgânica dos animais homeotérmicos, quando estes estão
fora da zona de termoneutralidade, pode ser exercida pelo
seguinte mecanismo:
A)
B)
C)
D)
E)

irradiação;
vasodilatação;
respiração;
evaporação;
oxidações orgânicas.

23. A distribuição de energia nos processos orgânicos é
fundamental para a definição de rações adequadas. Portanto,
a diferença entre a energia do alimento ingerido e a energia
contida nas fezes, representada pelos resíduos alimentares
não digeridos mais os metabólicos denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

bruta;
líquida;
digerível;
metabolizável;
de produção.

24. A paraqueratose em suínos ocorre quando a alimentação
apresenta deficiência de um determinado elemento
denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

zinco agravada pelo excesso de cálcio;
magnésio agravada pela deficiência de cálcio;
manganês agravada pelo excesso de cálcio;
cobre agravada pela deficiência de cálcio;
selênio agravada pelo excesso de cálcio.

25. Animais criados em pastagem ficam permanentemente
expostos à radiação solar. Esses animais não têm
necessidade de receber vitamina D3 na dieta devido à ação
dos raios ultravioletas, que são ativadores:
A)
B)
C)
D)
E)

da criptoxantina;
do 7 dehidrocolesterol;
do b caroteno;
do ergosterol;
da flavina.

26. A paralisia das pernas em pintos, caracterizada pelo andar
sobre as juntas das pernas e dedos dos pés curvados para
dentro (paralisia dos dedos retorcidos), bem como pernas
tortas e rijas em suínos, com engrossamento e erupções da
pele são sintomas de deficiência de:
A)
B)
C)
D)
E)

biotina;
colina;
ácido fólico;
niacina;
riboflavina.

27. O crescimento dos principais tecidos em animais que
recebem alimentação balanceada se dá em proporções
distintas. Durante o desenvolvimento, os índices obedecem à
seguinte ordem prioritária:
A)
B)
C)
D)
E)

gordura, músculo e osso;
músculo, osso e gordura;
osso, gordura e músculo;
gordura, osso e músculo;
osso, músculo e gordura.

28. O s p r i n c i p a i s h o r m ô n i o s r e s p o n s á v e i s p e l o
desenvolvimento dos ductos e dos alvéolos da glândula
mamária são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

tiroxina e adrenalina mais o efeito da somatotropina;
estrógenos e progesterona mais o efeito da epinefrina;
tiroxina e progesterona mais o efeito da somatotropina;
estrógenos e progesterona mais o efeito da
somatotropina;
E) oxitocina e prolactina mais o efeito da epinefrina.
29. O manuseio eficaz no início e durante a ordenha visa
estimular a liberação de um hormônio e obstar a liberação de
outro. Esses hormônios são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

oxitocina e epinefrina;
epinefrina e prolactina;
prolactina e tiroxina;
tiroxina e gonadotrofina;
gonadotrofina e oxitocina.

30. A fonte de carbonos para síntese de ácidos graxos do leite
em ruminantes são provenientes, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

da glicose e do propionato;
do lactato e da frutose;
do acetato e hidroxibutirato;
do ácido glutâmico e da serina;
do ácido oléico e do linolêico.

31. A curvatura convexa da coluna vertebral de bovinos e
caprinos é um defeito denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

lordose;
escoliose;
cifose;
cambaio;
sapateiro.

32. No cruzamento entre bovinos de grau sangüíneo (5/8
Holandês + 3/8 Gir) e (3/4 Jersey + 1/4 Holandês) obtém-se
como resultado:
A)
B)
C)
D)
E)

1/16 Holandês + 1/2 Gir + 6/16 Jersey;
3/8 Holandês + 5/8 Gir + 7/16 Jersey;
1/4 Holandês + 3/4 Gir + 1/4 Jersey;
7/16 Holandês + 3/16 Gir + 3/8 Jersey;
7/16 Holandês + 1/8 Gir + 7/16 Jersey.

33. São características da cabra tipo leiteiro:
A)
B)
C)
D)
E)

35. O valor expresso pela relação entre o peso vivo em kg e a
altura em cm multiplicado por 100 e que facilita a
caracterização de tipo denomina-se índice:
A)
B)
C)
D)
E)

corporal;
torácico;
cefálico;
dátilo-torácico;
de compacidade.

36. O tipo de glândula sudorípara comum aos animais
domésticos, bovinos em especial, não têm a eficiência da
glândula humana. O suor produzido por ela (glândula animal)
tem, aproximadamente 5% de sais devido ao rompimento
citoplasmático e denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

écrina;
merócrina;
mesócrina;
apócrina;
animais não suam.

37. O conjunto de atributos que revela a adaptação do
indivíduo a uma determinada produção, isto é, ao exercício de
uma ou mais funções econômicas denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

constituição;
aparência geral;
tipo sexual;
tipo racial;
tipo zootécnico.

38. Das reações abaixo, aquela que é a resposta fisiológica
rápida do animal que sente frio é:
A)
B)
C)
D)
E)

sudoração;
taquipinéia;
vasoconstrição;
pêlos normais;
diminuição metabólica.

39. No melhoramento animal, aumentar a freqüência gênica
favorável e reduzir a freqüência gênica desfavorável é
conseguido através da:
A)
B)
C)
D)
E)

correlação;
interação;
endogamia;
consangüinidade;
seleção.

40. Define-se como o produto da reprodução assexuada, a
partir de uma célula somática, implicando na produção de
indivíduos geneticamente idênticos:
A)
B)
C)
D)
E)

bipartição de embrião;
clonagem;
sexagem;
transgenia;
tipagem.

cruzes altas e cheias, pescoço curto;
cruzes baixas e cheias, pescoço longo;
cruzes altas e cortantes, pescoço longo;
cruzes baixas e cortantes, pescoço curto;
cruzes altas e cheias, pescoço cheio.

34. A linha superior de caprinos, tipo carne, deve se
apresentar:
A)
B)
C)
D)
E)

estreita e direita;
estreita e côncava;
larga e direita;
larga e côncava;
sempre direita e convexa.
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