CADERNO: 1

ZOOTECNISTA
CÓDIGO:NS-58
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra
civil na Síria” é:

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De um lado está a Europa da abundância econômica e
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo,
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria,
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia.
Muralhas? Em tempos normais, os portais da União
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos
impudor.
A Alemanha, seguida hesitantemente pela França,
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã.
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:
(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos
princípios humanitários”.
(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil
que o da crise do euro”.
(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as
pontes diante dos refugiados”.
(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo,
ainda que com menos impudor”.
(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo
cuja explicação etimológica está correta é:

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa –
representa:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis
internacionais.
(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União
Europeia.
(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de
dificuldades políticas.

fotofobia / aversão por fotografias.
acrofobia / aversão por locais altos.
aerofobia / aversão por viagens aéreas.
homofobia / aversão ao gênero humano.
tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”;
a forma inadequada da correspondência entre os tempos
verbais sublinhados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”.
Esse primeiro período do texto se estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
um conflito interno de um país pode afetar nações
próximas.

a partir da antítese de elementos diversos.
no confronto entre duas épocas de valores distintos.
com base na comparação de duas civilizações diferentes.
com fundamento na oposição política e religiosa.
na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.
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QUESTÃO 7

Estão corretos:

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

econômica e religiosa.
religiosa e política.
política e causal.
causal e social.
social e econômica.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar,
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de
cursos:

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o
posicionamento que não é defendido no texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.

favorável à política adotada pela Alemanha.
oposta ao posicionamento da Inglaterra.
condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
contrária aos políticos da extrema-direita.
irônica em relação à posição da França.

III.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

IV.

QUESTÃO 9

V.

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia.
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais
de formação pedagógica, com vistas à formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e
para a educação profissional.
Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado
e doutorado que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.

Estão corretos:

fundações públicas / autonomia.
autarquia / autonomia.
fundações públicas / dependência.
autarquia / dependência.
empresas públicas / tutela.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

I, II e III, apenas.
III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes
finalidades e características:

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão.
IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) opor resistência ao andamento de documento, processo
ou à execução de serviço.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a
repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa,
exceto em situação de emergência e transitoriedade.
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QUESTÃO 13

III.

integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
IV. primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação
grave em serviço e revelação de segredo de que teve
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre
outros, aplica-se a penalidade de demissão.
 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena
de demissão, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição
Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas
pelo Poder Público.
 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

Estão corretas apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

De acordo com a resolução nº 413/81 no Conselho Federal de
Medicina Veterinária e Zootecnia (CFMV) que rege o código de
ética profissional zootécnico NÃO é correto afirmar que:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

V, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
F, V e V.
F, F e V.

(A) O zootecnista não deve formular, diante do interessado,
criticas aos trabalhos profissionais de colegas ou serviços
a que estejam vinculados, devendo dirigi-las a apreciação
das autoridades responsáveis, diretamente ou através do
CRMV da jurisdição.
(B) O trabalho em equipe exclui a responsabilidade de cada
profissional por seus atos e funções, sendo os princípios
deontológicos que regem as instituições, superiores aos
que se aplicam ao indivíduo.
(C) O zootecnista deve prestigiar a hierarquia técnicoadministrativa, científica ou docente que o vincula aos
colegas, mediante tratamento respeitoso e digno.
(D) Como empregador ou chefe o zootecnista não poderá
induzir profissional subordinado a infringência deste
Código de Ética e, como empregado, deverá recusar-se a
cumprir obrigações que levem a desrespeitá-lo, recorrendo
mesmo, no caso de insistência, ao CRMV da jurisdição.
(E) O zootecnista não deve encaminhar a serviços gratuitos de
instituições de assistência técnica, particulares ou oficiais,
clientes que possuam recursos financeiros suficientes.

QUESTÃO 14

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com
as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA.
Assinale-a.
(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público tão
somente mediante solicitação.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

QUESTÃO 17

O fator de manejo que mais afeta a persistência das pastagens
é a pressão de manejo, expressa na prática como lotação
animal. A lotação animal pode ser definida como:

QUESTÃO 15

(A) número de animais por unidade de área.
(B) número de animais acima da capacidade de lotação
pasto.
(C) relação entre o número de animais e a quantidade
forragem disponível.
(D) relação entre o número de animais e a qualidade
forragem disponível.
(E) frequência de animais por área durante um período
tempo definido.

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com
a Lei nº 12.527/11:
I.

autenticidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados.
II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
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QUESTÃO 18

(C) necessitar, para sua manutenção, de apenas 80% das
proteínas e 75% das calorias necessitadas pelas raças de
origem europeia.
(D) poder se alimentar nas horas mais quentes de dia.
(E) tetas com melhor conformação.

São cuidados necessários em uma instalação para bovinos
leiteiros, EXCETO:
(A) boa drenagem do terreno.
(B) exposição aos raios solares, facilitando a secagem e
diminuindo a proliferação de patógenos.
(C) ser atravessada por correntes de ar frio para evitar surtos
de doenças do sistema respiratório.
(D) preocupação com conforto térmico do animal.
(E) boa higienização.

QUESTÃO 22

Com a busca por melhoria no padrão genético em ruminantes
e suínos, por exemplo, a procura pela inseminação artificial (IA)
aumentou consideravelmente. São fatores que podem afetar a
técnica de IA, EXCETO:

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com respeito à utilização da prática do creep-feeding, é correto
afirmar que:
(A) é uma prática usada para melhorar o desempenho dos
reprodutores.
(B) é um manejo que proporciona um aumento de produção
de leite.
(C) é a suplementação de vacas durante a estação de monta
visando um aumento da ovulação.
(D) refere-se à suplementação de bezerros desmamados
durante o período de escassez de forragens.
(E) permite a desmama de animais mais pesados e redução
no tempo de abate.

QUESTÃO 23

São benefícios da heterose, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 20

maior velocidade de crescimento.
maior incidência de cio.
maior eficiência reprodutiva.
maior precocidade.
redução da taxa de mortalidade.

QUESTÃO 24

A manutenção dos animais em grandes áreas de pasto único,
embora ainda seja uma prática vista em inúmeras propriedades
rurais no Brasil, vem sendo substituída por manejos mais
racionais, que visam o melhor aproveitamento do pasto pelos
animais. Uma evolução desse manejo é a prática de vedar
uma área de pasto em um determinado período do ano
(normalmente na época chuvosa) ao acesso dos animais para
que ela seja disponibilizada em outro período (normalmente
na época seca). Essa prática é conhecida como pastejo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estresse nas matrizes.
descongelamento do sêmen.
mão de obra especializada.
genética dos animais.
higiene.

A preservação ambiental, preocupação básica de qualquer
sistema de produção, deve estar presente em qualquer
atividade, em especial no manejo dos dejetos e rejeitos de
suínos. Prioritariamente os dejetos devem ser usados como
adubo orgânico, respeitando sempre as limitações impostas
pelo solo, água e planta. Quando isso não for possível há
necessidade de tratar os dejetos adequadamente, de maneira
que não ofereçam riscos de poluição quando retornarem à
natureza. São praticas corretas de manejo dos dejetos na
suinocultura, EXCETO:

diferido.
rotacionado.
contínuo.
em faixa.
Voisin.

(A) a água de limpeza com desinfetante deve ser desviada
para um sumidouro para não atrapalhar a fermentação do
esterco.
(B) não havendo área suficiente para recebimento de dejetos,
maximizar e valorizar a produção de lodo ou composto
para atender a capacidade de absorção da propriedade e
tratar o excesso.
(C) se a canaleta externa de coleta de esterco for muito rasa ou
for em desnível, que não permita a manutenção de água
que cubra o esterco, raspar este esterco para a esterqueira
quinzenalmente.
(D) adotar sistema de separação de fases (decantador)
combinado com sistemas de tratamento como lagoas
anaeróbias, facultativas e de aguapé.
(E) dimensionar o decantador de acordo com a característica
dos dejetos e da vazão diária e as lagoas, através da carga
orgânica gerada diariamente.

QUESTÃO 21

O Nelore, pertencente ao grupo dos zebuínos, espécie Bos
taurus indicus, adaptou-se muito bem às condições tropicais
brasileiras. A raça foi melhorada geneticamente e hoje é o
maior rebanho do País. Sendo assim podem ser considerados
fatores anatomo-funcionais de adaptabilidade, EXCETO:
(A) grande superfície corporal aumentada pelas dobras da
pele.
(B) pele mais compacta, embora mais fina, fazendo com que o
gado zebuíno seja mais parasitado.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

Sobre a importância do fornecimento de colostro para
bezerros, é correto afirmar que:

Após a fase de instalação do apiário, o manejo eficiente das
colmeias garante o sucesso na atividade. Para isso, deve-se
observar a quantidade de alimento disponível, a presença e a
qualidade da postura da rainha, o desenvolvimento das crias,
a ocorrência de doenças ou pragas, etc. Desse modo, muitos
problemas podem ser evitados caso sejam tomadas medidas
preventivas, utilizando-se técnicas de manejo adequadas. As
revisões são realizadas para avaliar as condições gerais das
colmeias e a ocorrência de anormalidades. De uma maneira
geral, recomenda-se a realização de revisões nas seguintes
situações e intervalos, à EXCEÇÃO de:

(A) o bezerro nasce sem nenhuma imunidade, pois, nos
bovinos, os anticorpos e as imunoglobulinas não são
transferidos da mãe para o feto através da placenta, como
acontece em outras espécies.
(B) a absorção de imunoglobulinas no intestino dos bezerros é
mínima logo após o nascimento.
(C) vacas primíparas possuem mais imunoglobulinas no
colostro do que as vacas de terceira cria.
(D) o colostro é importante, pois, seu único objetivo é o
fornecimento de anticorpos.
(E) a ingestão artificial de colostro oferece maior imunidade
para o bezerro.

(A) para enxames recém-coletados, recomenda-se realizar
uma revisão somente cerca de 90 dias após sua instalação
no apiário, evitando-se maior estresse e permitindo que a
estratificação do enxame ocorra sem intercorrências.
(B) no período anterior às floradas, deve ser realizada uma
boa revisão, com o objetivo de deixar a colmeia em ótimas
condições para o início da produção.
(C) durante as floradas, devem-se realizar revisões nas
melgueiras a cada 15 dias, para verificar como está a
produção de mel, a quantidade de quadros completos,
devidamente operculados, e a necessidade de acrescentar
ou não mais melgueiras. Nessa revisão, deve-se evitar o
uso excessivo de fumaça junto às melgueiras para que o
mel não a absorva.
(D) após o período das principais floradas, deve-se realizar
novamente uma revisão completa no ninho, verificando
se existem anormalidades, com o objetivo de preparar a
colmeia para o período de entressafra.
(E) na entressafra, as revisões devem ser menos frequentes,
geralmente mensais, para evitar desgaste aos enxames
que, normalmente, estão mais fracos. As revisões
devem ser rápidas, observando-se, principalmente, se
há necessidade de alimentar as colmeias, reduzir alvado,
controlar inimigos naturais ou unir enxames fracos.

QUESTÃO 26

Biossegurança refere-se ao conjunto de normas e
procedimentos destinados a evitar a entrada de agentes
infecciosos no rebanho, bem como controlar sua disseminação
entre os diferentes setores ou grupos de animais dentro do
sistema de produção. Assim, são medidas de biossegurança
adequadas em uma granja de suínos, EXCETO:
(A) o transporte de animais deve ser feito em veículos
apropriados, preferencialmente de uso exclusivo. Os
caminhões devem ser lavados e desinfetados após cada
desembarque de animais.
(B) os funcionários devem tomar banho e trocar a roupa todos
os dias na entrada da granja, e serem esclarecidos sobre os
princípios de controle de doenças.
(C) restringir ao máximo as visitas ao sistema de produção.
Não permitir que pessoas entrem na granja antes de
transcorrer um período mínimo de 24 horas após visitarem
outros rebanhos suínos, abatedouros ou laboratórios.
(D) a quarentena deve ser realizada através da permanência
dos animais em instalação segregada por um período de
pelo menos 28 dias antes de introduzi-los no rebanho.
(E) as carcaças de animais mortos e restos de placentas,
abortos, etc., precisam ter um destino adequado, sendo
recomendadas as fossas anaeróbias ou incineração, pois a
compostagem tem alto custo ambiental e odor forte.

QUESTÃO 29

Para um experimento de ganho de peso, com o uso de três
diferentes formulações-teste, lhe ofereceram 17 bezerros e 13
bezerras com peso aproximado e mesma idade de desmame.
Utilizando-se os princípios da experimentação animal, os
grupos experimentais devem ficar do seguinte modo:
(A) três grupos aleatórios contendo 10 animais cada.
(B) quatro grupos contendo quatro machos distribuídos
aleatoriamente e três fêmeas distribuídas aletoriamente.
(C) dois grupos contendo sete animais aleatoriamente e dois
grupos contendo oito animais aleatoriamente.
(D) dois grupos contendo seis machos distribuídos
aleatoriamente e quatro fêmeas distribuídas aletoriamente
e um grupo contendo cinco machos distribuídos
aleatoriamente e cinco fêmeas distribuídas aletoriamente.
(E) três grupos contendo quatro machos distribuídos
aleatoriamente e três fêmeas distribuídas aletoriamente
e mais um grupo contendo cinco machos distribuídos
aleatoriamente e quatro fêmeas distribuídas aletoriamente.

QUESTÃO 27

O sistema de avaliação visual denominado “CPMU” é um dos
sistemas derivados do sistema Ankony e vem sendo utilizado
em alguns programas de melhoramento da raça Nelore no
Brasil. O termo “CPMU” significa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conformação, precocidade, masculinidade e umbigo.
crescimento, precocidade, musculosidade e umbigo.
conformação, produtividade, musculosidade e umbigo.
conformação, precocidade, musculosidade e umbigo.
crescimento, produtividade, musculosidade e umbigo.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

A pecuária orgânica é baseada no princípio de praticar um
conjunto de ações que visam uma produção econômica de
forma ambientalmente correta e socialmente justa. No entanto
ainda existe confusão sobre conceitos de “boi orgânico” e “boi
verde”. Em relação ao tema, é correto afirmar que:

Em um sistema de produção aviária, levando em consideração
boas praticas para criação de frangos, é necessário que os
mesmos recebam proteção, conforto, liberdade de movimentos
com espaço para recreação, água, alimentos com qualidade e em
quantidade suficientes, livre acesso a comedouros e bebedouros
e principalmente higienização adequada, como medidas
profiláticas de algumas enfermidades. Levando em consideração
a higienização todas afirmativas estão corretas, EXCETO:

(A) boi orgânico denomina-se por “exploradores a pasto” sem
restrições à utilização de tecnologias que potencialmente
poderiam geral resíduos poluidores de ar, água e solo.
(B) boi orgânico é aquele que desfrutou intensamente os
recursos do pasto, com pouquíssimas aplicações de
defensivos, adubos e promotores de crescimento;
(C) boi verde é o individuo explorado em sistemas
agroecológicos que impedem a utilização de defensivos
químicos, adubações e práticas daninhas ao ambiente.
(D) boi orgânico é o individuo explorado em sistemas
agroecológicos que impedem a utilização de defensivos
químicos, adubações e práticas daninhas ao ambiente.
(E) boi verde é o individuo explorado em sistemas
agroecológicos que impedem práticas daninhas ao
ambiente, mas permitem a utilização de defensivos
químicos e adubações.

(A) Todos os utensílios utilizados no aviário devem ser
retirados e transferidos para local próximo, sem acesso a
animal com a finalidade de facilitar a limpeza do aviário.
(B) A lavagem do aviário e de todos os equipamentos (comedouros,
bebedouros, telas, cortinas, paredes), deve ser realizada com
água sob pressão para posteriormente proceder à desinfecção
com desinfetantes comerciais apropriados.
(C) As caixas d’água e encanamentos devem ser lavados a cada
lote de frangos, utilizando-se detergente e desinfetante à
base de cloro.
(D) Não é necessária a retirada da cama de dentro do aviário,
pois ela é esterilizada, ou seja, não corre risco de acumular
microrganismos indesejáveis e é feita com resistência para
durar em media quatro anos.
(E) Após a limpeza e desinfecção, deixar o aviário fechado por pelo
menos 10 dias, sem aves (vazio das instalações). Dois dias antes
do recebimento das aves, distribuir no galpão cama seca, de
boa procedência e fazer nova desinfecção do aviário.

QUESTÃO 31

Observe as afirmativas a seguir, em relação à biosseguridade:
I.

É um conjunto de procedimentos técnico-conceituais,
operacionais e estruturais que visam prevenir ou controlar
a contaminação dos rebanhos por agentes de doenças
infecciosas que possam ter impacto na produtividade e
também na saúde dos consumidores.
II. Os nove componentes operacionais técnicos principais de
um programa de biosseguridade em uma granja avícola são:
Isolamento, controle de tráfego, higienização, quarentena/
medicação/vacinação,
monitoramento/
registro
e
comunicação de resultados, erradicação de doenças,
auditorias, educação contínua e plano de contingência.
III. Duas das mais importantes ferramentas que propiciam
o sucesso de um programa de biosseguridade são as
metodologias APPCC e BPM.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que exprime as principais características
que são priorizadas para avaliação e tipificação de carcaças em
suínos:
(A) peso ideal, alto rendimento de carne, baixo teor de gordura
e carne livre de defeitos.
(B) alto peso, alto rendimento de carne, alto teor de gordura e
carne livre de defeitos.
(C) peso ideal, alto rendimento de carne, alto teor de gordura
e carne livre de defeitos.
(D) alto peso, baixo rendimento de carne, baixo teor de
gordura e carne livre de defeitos.
(E) alto peso, alto rendimento da carne, baixo teor de gordura
e defeitos leves consideráveis na carne.

Assinale a alternativa correta:
(A) apenas a afirmativa I está correta.
(B) apenas a afirmativa II está correta.
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 34

Lembrando que a marmorização (marmoreio, ou “marblig”) é
o deposito de gordura intramuscular, a avaliação dessa gordura
na carcaça bovina deve ser feita do seguinte modo:
(A) palpação no músculo longissimus dorsi entre 6º e 7º
espaço intercostal.
(B) visualmente no músculo longissimus dorsi entre 12º e 13º
espaço intercostal.
(C) visualmente no músculo longissimus dorsi entre o 6º e 7º
espaço intercostal.
(D) visualmente no músculo pssoas maior entre 12º e 13°
espaço intercostal.
(E) palpação do músculo pssoas maior entre 6º e 7º espaço
intercostal.
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QUESTÃO 35

(C) Troca de penas e alimentação.
(D) Coloração da ração e mão de obra.
(E) Dimensionamento e iluminação das gaiolas.

Sobre o arraçoamento em granjas suícolas, observe as afirmativas:
I.

Para a maioria das fases, uma formulação adequada é
obtida com a combinação dos alimentos energéticos
também fornecedores de proteína com alimentos protéicos
com alto teor de energia. A complementação dos demais
nutrientes deve ser feita com os alimentos exclusivamente
energéticos, alimentos protéicos com alto teor de minerais
e alimentos exclusivamente fornecedores de minerais.
II. Sempre deverá ser feita a inclusão de premix vitamínico
e de micro-minerais. O Núcleo é um tipo especial de
premix que já contém o cálcio, o fósforo e o sódio, além
das vitaminas e micro-minerais necessários, por isso,
na maioria das vezes, dispensa o uso dos alimentos
exclusivamente fornecedores de minerais.
III. Os leitões novos não admitem ingredientes de baixa
digestibilidade ou alimentos fibrosos na dieta, enquanto
um alto teor de fibra na dieta é adequado para as matrizes
até os 80 dias de gestação.

QUESTÃO 38

Na escolha de um método de conservação de forragens, devese levar em consideração, EXCETO:
(A) Preservação eficiente dos nutrientes da cultura.
(B) Espécie forrageira adequada às condições climáticas locais.
(C) Instalações, equipamentos e custos de mão-de-obra,
associados com cada método.
(D) Tipo de plantio da espécie forrageira.
(E) Adequação de determinada cultura à determinado método
de colheita/conservação.

QUESTÃO 39

Observe as afirmativas a seguir, em relação à reprodução de
ovelhas:

Assinale a alternativa correta:

I. A duração do ciclo estral normal na ovelha é de 21 dias.
II. O cio dura de 8 a 12 horas e é influenciado pela raça, idade,
estação e presença do macho.
III. O cio é de duração mais curta no início e no fim da estação
de monta e na primeira estação de monta de fêmeas
jovens.

(A) apenas a afirmativa I está correta.
(B) apenas a afirmativa II está correta.
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

Assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 36

Em um sistema de produção de frangos de corte, para o
recebimento dos pintos deve-se assegurar que o aviário esteja
limpo e sem a presença de aves por pelo menos 10 dias. Os
pintos devem ser colocados no círculo de proteção ou área
para o alojamento e o aquecimento deve ser iniciado pelo
menos 3 horas antes da chegada dos pintos. As exigências de
temperatura para que as aves encontrem conforto ambiental
para seu crescimento adequado são:
(A) 1ª semana a 37oC, 2ª semana à 35oC,
4ª semana a 31oC.
(B) 1ª semana a 37oC, 2ª semana a 33oC,
4ª semana a 25oC.
(C) 1ª semana a 30oC, 2ª semana a 29oC,
4ª semana a 24oC.
(D) 1ª semana a 37oC, 2ª semana a 32oC,
4ª semana a temperatura ambiente.
(E) 1ª semana a 30oC, 2ª semana a 29oC,
4ª semana a temperatura ambiente.

(A) apenas a afirmativa I está correta.
(B) apenas a afirmativa III está correta.
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 40

Observe as afirmativas a seguir, em relação a forragens:

3ª semana a 33oC,

I.

Brachiaria brizantha é exigente em solos férteis vegetando
melhor em solos arenosos.
II. Panicum maximum é utilizado em pastejo e ensilagem.
Forragem de boa palatabilidade e disgestibilidade e exige
solos férteis.
III. Cynodon sp. multiplica-se através de mudas enraizadas ou
estolões. Alta disgestibilidade e alta produtividade.

3ª semana a 29oC,
3ª semana a 27oC,
3ª semana a 30oC,
3ª semana a 28oC,

Assinale a alternativa correta:
(A) apenas a afirmativa I está correta.
(B) apenas a afirmativa III está correta.
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 37

São fatores que afetam a produção de ovos na avicultura de
postura, EXCETO:
(A) Padrão genético e idade das aves na fase madura da
postura.
(B) Condições de temperatura ambiente e umidade relativa
do ar.
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QUESTÃO 41

(C) alanina, arginina, glicina, tirosina.
(D) valina, glutamina, triptofano e tirosina.
(E) histidina, metionina, lisina e triptofano.

Na ovinocultura entende-se por manejo sanitário um conjunto
de medidas cuja finalidade é proporcionar aos animais ótimas
condições de saúde. Através dos procedimentos que compõem
o manejo sanitário, busca-se evitar, eliminar ou reduzir ao
máximo a incidência de doenças no rebanho. Com base nessas
informações, o seguinte procedimento NÃO está correto:

QUESTÃO 45

Na formulação de rações para aves e suínos, é comum a
utilização de aminoácidos sintéticos para suprir possíveis
deficiências que possam surgir nas diferentes fases de vida. Os
aminoácidos sintéticos lisina, metionina, treonina, triptofano e
valina são usualmente utilizados nas seguintes formas:

(A) observar a ingestão do colostro pelo neonato e intervir,
caso não tenha mamado dentro de 48h.
(B) evitar superlotação, pois o excesso de animais proporciona
privação de alimento, brigas e facilita a transmissão de
doenças.
(C) vacina contra clostridioses aplicada um mês antes do
parto nas ovelhas e, nos cordeiros, dada 15 dias antes do
desmame e 15 dias após.
(D) manutenção das instalações, equipamentos, recipientes
para comida e água sempre limpos e desinfetados.
(E) promover o corte e desinfecção do umbigo dos recémnascidos com tintura de iodo.

(A) DL-Lisina; L-Metionina; DL-Treonina; L-Triptofano; DLValina.
(B) L-Lisina; DL-Metionina; L-Treonina; L-Triptofano; L-Valina.
(C) L-Lisina; DL-Metionina; L-Treonina; DL-Triptofano; L-Valina.
(D) L-Lisna; DL-Metionina; DL-Treonina; L-Triptofano; DLValina.
(E) L-Lisina; DL-Metionina; DL-Treonina; L-Triptofano; L-Valina.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 42

Na avicultura de postura, o cálcio é essencial na formação e
manutenção óssea, e, durante a postura, grande parte do
cálcio da dieta é utilizada para formar a casca do ovo. A fonte
de cálcio usualmente utilizada para essa atividade é:

Na caprinocultura leiteira, a escolha de fêmeas e machos, do
próprio rebanho, para reposição é aconselhável ser feita em
dois momentos. O primeiro por ocasião do desaleitamento
ou desmame quando se devem considerar aspectos como: a
genealogia, a ausência de defeitos e/ou taras, o padrão racial,
a produção de leite da mãe e o ganho de peso durante a fase
de amamentação ou aleitamento. Em um segundo momento,
quando os indivíduos alcançam a puberdade, devem ser
considerados os seguintes parâmetros, EXCETO:

(A) calcário calcítico com 36% mínimo de Ca e 0,5% máximo
de Mg.
(B) calcário calcítico com 36% máximo de Ca e 5% mínimo de
Mg.
(C) calcário magnesiano com 30% mínimo de Ca e 5% máximo
de Mg.
(D) calcário dolomítico com 26% máximo de Ca e 10% mínimo
de Mg.
(E) calcário dolomítico com 26% mínimo de Ca e 1% máximo
de Mg.

(A) maior precocidade sexual, melhor desenvolvimento e
simetria das glândulas mamárias.
(B) maior desenvolvimento corporal, melhor conformação
dos membros.
(C) maior insubordinação, maior agressividade.
(D) maior desenvolvimento e simetria dos testículos e
epidídimos.
(E) melhor qualidade do ejaculado, melhor libido.

QUESTÃO 47

A respeito da silagem de cana-de-açúcar é correto afirmar que:
(A) o Lactobacillus reuteri é uma bactéria homofermentativa
utilizado para reduzir a produção de álcool, aumentando a
produção de ácido lático na silagem de cana-de-açúcar.
(B) o Lactobacillus plantarum uma bactéria heterofermentativa
que reduz a produção de ácido butírico, aumentando a
produção de ácido acético na silagem de cana-de-açúcar.
(C) o Lactobacillus casei é uma bactéria heterofermentativa
que limita a produção de álcool e aumenta a produção
de ácido lático, sendo a principal bactéria na produção de
silagem de cana-de-açúcar
(D) o Lactobacillus buchneri é uma bactéria heterofermentativa
que limita a produção de álcool e promove a produção de
ácido acético, aumentando a estabilidade da silagem de
cana-de-açúcar.
(E) o Lactobacillus brevis é uma bactéria homofermentativa
utilizado para reduzir a produção de álcool, aumentando
a produção de ácido lático na silagem de cana-de-açúcar

QUESTÃO 43

As principais linhagens de suínos são oriundas de cruzamentos
das seguintes raças:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Legorne, Landrace e Pietrain.
Large White, Duroc e Pietrain.
Landrace, Large White e Piau.
Piau, Pirapitinga e Canastra.
Wessex, Duroc e Legorne.

QUESTÃO 44

Marque a alternativa que apresenta somente aminoácidos
essenciais:
(A) histidina, arginina, metionina e lisina.
(B) fenilalanina, leucina, cisteína e glicina.
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QUESTÃO 48

São práticas de manejo que minimizam a emissão de gases do
efeito estufa, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

intensificação da produção das pastagens.
plantio direto.
diminuição das taxas de lotação animal.
integração lavoura-pecuária.
aumento da eficiência do uso de fertilizantes.

QUESTÃO 49

São raças bovinas de origem indiana, britânica e continental,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nelore, Chianina, Hereford.
Gir, Hereford, Angus.
Tabapuã, Simental, Limousin.
Brahman, Angus, Charolês.
Charolês, Indubrasil, Pardo Suíço.

QUESTÃO 50

O manejo pré-abate dos suínos tem influência direta sobre
a qualidade da carcaça e da carne, devendo merecer toda a
atenção do produtor. Com base nesta informação, avalie se as
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 A alimentação dos animais a serem enviados para o abate
deve ser suspensa 12 horas antes da hora prevista para
o embarque, no entanto deve-se garantir o fornecimento
constante de água aos animais até o momento de
embarque.
 Os animais devem ser conduzidos para o local de embarque
com tranquilidade, sem estresse e usando tábuas de
manejo e a rampa de embarque deve ter no máximo 20o de
inclinação e piso antiderrapante, para facilitar a condução
dos animais e evitar escoriações.
 O caminhão a ser utilizado para o transporte dos animais
deve ter no máximo dois pisos. Os animais devem ser
alojados no caminhão na razão de 2,5 suínos de 100 kg
por m2, ou seja, propiciar uma área de 0,40 m2 para cada
100 kg de peso animal.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, F e F.
F, V e F.
V, V e F.
F, V e V.
V, V e V.
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