SUPERIOR

CADERNO DE PROVA
Nome do Candidato

Número de Inscrição

Assinatura do Candidato

-

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais
Gerência de Exames e Concursos

INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1.

Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 17, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas,
cada uma com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 20 – Informática
21 a 40 – Conhecimentos Específicos

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o
substitua.
3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada
em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção.
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da
alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão

A
B
C
D
3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão.
3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
3.4. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS.
4.

Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.

5.

A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTAS.

6.

Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno
de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala
de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso.
Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova.

7.
8.

Na página 17 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato
para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9.

Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente assinado e preenchido.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o trecho abaixo e responda às questões 01 e 02.
Os filósofos enfrentam a morte e a sua própria morte de muitas maneiras: os estoicos, desprezando-a;
os platônicos, afirmando a imortalidade da alma; os religiosos, admitindo a ressurreição, como o cristão, ou a
identificação com o Absoluto, como os budistas; os existencialistas, considerando que a morte define a nossa
existência, o que leva alguns à angústia e outros a uma consideração e valorização mais cuidadosa da vida.

QUESTÃO 01
Em relação à construção argumentativa do trecho, analise as afirmativas.
I - A referência feita aos estoicos, aos platônicos, aos religiosos e aos existencialistas apresenta-se como
prova, argumento da tese dada no início do texto.
II - Os argumentos dados no trecho funcionam de modo a exemplificar a tese do locutor e, assim, a
fundamentam.
III - A tese apresentada no trecho volta-se ao início do pensamento filosófico, haja vista os exemplos que a
fundamentam.
Está correto o que se afirma em
(A) II e III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I, apenas.
(D) I e II, apenas.

QUESTÃO 02
A pontuação revela-se muito importante na construção desse trecho. Sobre sinais de pontuação usados,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) A vírgula, usada inúmeras vezes no trecho, propicia maior expressividade às ideias, interferindo na
melodia e na entonação.
) O uso dos sinais : e ; (dois pontos e ponto e vírgula) conferem ao trecho organização, logicidade,
contribuindo para o entendimento do leitor.
) A vírgula, após estoicos, platônicos, religiosos e existencialistas, é mecanismo coesivo de elipse,
retomando o sentido de “enfrentar a morte”.
) No segmento os existencialistas, considerando que a morte define a nossa existência, o que leva alguns
à angústia e outros a uma consideração e valorização mais cuidadosa da vida.,as vírgulas não são
sintaticamente necessárias.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, F, F
(B) F, V, V, F
(C) V, F, F, V
(D) F, F, V, V
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INSTRUÇÃO: Leia o fragmento abaixo e responda às questões de 03 a 05.
Não há registros de campanha na primeira eleição realizada no país, em 23 de janeiro de 1532, para o
Conselho Municipal de São Vicente, São Paulo. Apenas conchavos. Seis representantes foram escolhidos pelos
votantes por ser “homens bons”, expressão um tanto ampla que designava gente qualificada pela linhagem
familiar. Pode-se dizer que o marketing político propriamente dito só começou a aparecer no fim do Império,
quando desenhos de “capoeiras” (homens que conheciam a capoeira, esporte ilegal na época) eram usados
em cartazes para afugentar os eleitores do grupo opositor. Mas a principal revolução no jeito de fazer
campanha política ocorreu em 1914, na sétima eleição presidencial. Surgiu nas ruas do Rio de Janeiro uma
marchinha contra o presidente Marechal Hermes da Fonseca, popularmente chamado de Dudu, atacado pelos
opositores com o primeiro jingle do Brasil: “Ai, Philomena / Se eu fosse como tu / Tirava a urucubaca / Da
careca do Dudu”.
Até hoje, o jingle político funciona como pilar das campanhas eleitorais, um formato sucinto e
grudento para unir meio e mensagem, ataque e autopromoção. As eleições de 2014 deverão gerar uma nova
onda na comunicação, parecida com a introdução dos jingles, capaz de mudar o jeito de fazer política e
influenciar diretamente no voto. São as campanhas na mídia social, forjadas para levantar candidatos e
derrubar adversários com o uso de memes, selfies, vídeos virais e hashtags.
(VEJA, 08/2014.)

QUESTÃO 03
Sobre o texto, analise as afirmativas abaixo.
I - O trecho o marketing político propriamente dito só começou a aparecer no fim do Império pode ser
tomado como verdadeiro, visto o uso da expressão Pode-se dizer e não haver provas de tal fato antes
desse tempo.
II - Considerar o jingle como pilar das campanhas eleitorais significa afirmar que esse tipo de marketing é a
peça mais importante de uma campanha política, a única que seguramente elege um candidato.
III - O jingle é denominado sucinto e grudento, pois os candidatos que o usam em suas campanhas o fazem
por serem alongados, mas fáceis de cantar.
IV - A nova onda na comunicação prevista para as eleições de 2014 pode ser comparada com o surgimento
dos jingles à medida que usa instrumentos rápidos e fáceis de memorizar.
Estão corretas as afirmativas
(A) I, II e III, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 04
A argumentação em um texto é construída também com recursos linguísticos apropriados. Sobre os recursos
usados no texto, assinale a afirmativa correta.
(A) O uso da conjunção mas em Mas a principal revolução imprime a ideia de que antes de 1914 não houve
revolução nas campanhas políticas.
(B) Dependendo do contexto, a expressão Até hoje marca o tempo da realização de algo; no texto, de algo
que não havia sido realizado antes.
(C) Apenas conchavos. constitui uma frase sem verbo, o que torna a ideia mais forte, pois elipticamente lê-se
há registros de conchavos.
(D) O uso dos termos estrangeiros memes, selfies e hashtags empobrece o texto, visto que não são aceitos
pelas normas cultas da língua portuguesa.
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QUESTÃO 05
A respeito de formas verbais utilizadas no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) No trecho homens que conheciam a capoeira, o tempo do verbo conhecer indica que essa ação se
prolongava no passado, na época referenciada no texto.
) Para haver correlação formal entre os dois tempos verbais no trecho Se eu fosse como tu / Tirava a
urucubaca, o verbo tirar deveria estar na forma tiraria.
) A expressão verbal eram usados pode ser substituída por usavam-se, ficando quando desenhos de
“capoeiras” (homens que conheciam a capoeira, esporte ilegal na época) usavam-se.
) Em Surgiu nas ruas do Rio de Janeiro uma marchinha, a forma verbal empregada refere-se a um fato
ocorrido no passado anterior a outro fato também no passado.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, V, F
(B) V, V, F, F
(C) F, F, V, V
(D) V, F, F, F
INSTRUÇÃO: Leia o texto do grande poeta mato-grossense Manoel de Barros, em Memórias inventadas: a
infância, e responda às questões 06 e 07.
Hoje eu completei oitenta e cinco anos. O poeta nasceu de treze. Naquela ocasião escrevi uma carta
aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que
eu não queria ser doutor. Nem doutor de curar nem doutor de fazer casa nem doutor de medir terras. Que
eu queria ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu
queria ser fraseador e não doutor. Então, o meu irmão mais velho perguntou: Mas esse tal de fraseador bota
mantimento em casa? Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu: Mas se
fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão desse menino pra ele
deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco mais. O pai continuou meio vago. Mas não botou enxada.

QUESTÃO 06
A respeito das ideias expressas no texto, assinale a afirmativa correta.
(A) Em Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta., pode-se inferir que o pai era contra o querer do poeta.
(B) A figura do irmão mais velho representa a realidade do poeta, seu amor pelas palavras e pela poesia.
(C) O trecho O poeta nasceu de treze sugere que Manoel de Barros iniciou a poetar aos treze anos de idade.
(D) A preocupação da família do poeta pela sobrevivência pode ser inferida do trecho A mãe baixou a cabeça
um pouco mais. O pai continuou meio vago. Mas não botou enxada.

QUESTÃO 07
Naquela ocasião escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o
que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor. Nesse trecho, há ocorrência da palavra que em
quatro situações linguísticas. Sobre o uso em cada situação, assinale a afirmativa correta.
(A) Na primeira situação, que se refere aos pais do poeta, sendo, portanto, pronome relativo.
(B) A palavra que, na segunda situação, serve para ligar o verbo contar ao pronome eu, assim é uma
preposição.
(C) Na terceira situação, a palavra que tem o sentido de aquilo, portanto é um pronome demonstrativo.
(D) A palavra que, iniciando a frase, liga-se ao verbo contar, estabelecendo relação entre as duas frases, logo
é um pronome relativo.
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INSTRUÇÃO: Leia um trecho de A civilização das selfies, de Dagomir Marquesi, publicado na revista Info,
setembro de 2014, e responda às questões de 08 a 10.
O teatro é uma instituição cheia de tradições. Uma dessas tradições faz o público esperar, no fim de
um espetáculo, os atores saírem dos camarins para uma sessão de autógrafos. Alguns costumavam fugir pela
porta lateral. Outros enfrentavam os fãs, tentando disfarçar o cansaço.
O jornal britânico The times registrou uma mudança nessa tradição. Agora, em muitos teatros de
Londres, os atores terminam a peça e se entregam às selfies com os fãs. E fazem isso com o maior prazer. A
diferença entre o autógrafo e a selfie? O autógrafo some no bolso. A selfie é postada nas redes sociais. E isso
gera propaganda gratuita para a peça.
Vivemos a civilização da selfie. Não basta viver, é preciso registrar fotograficamente onde e com
quem você estava. E mostrar isso para o maior número possível de pessoas. Isso é uma crítica? De jeito
nenhum. É um fato. Como no caso dos teatros londrinos, mudou a realidade para melhor.
[...]
Ninguém faz selfies de momentos tristes, de derrotas, de humilhação. Ninguém divulga imagens
quando está por baixo, quando é traído. Queremos mostrar sempre os melhores momentos. E acabamos
criando um certo clima de euforia artificial nas redes sociais.

QUESTÃO 08
Sobre o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Nem todos os atores de teatro se dispunham a, no final da peça, conversar com os fãs.
) Com o surgimento das selfies, muitos atores de teatro se veem impelidos a atender os fãs no final da
peça.
) O jornal The Times se responsabilizou pela mudança de atitude dos atores no final da peça no sentido
de falar com os fãs.
) Em termos de marketing, não há qualquer diferença entre ceder autógrafos aos fãs e fazer selfies com
os fãs no final da peça.

Assinale a sequência correta.
(A) V, F, F, V
(B) F, F, V, F
(C) F, V, V, F
(D) V, V, F, F

QUESTÃO 09
Em relação a recursos linguísticos e discursivos empregados no texto, analise as afirmativas.
I - Os pronomes alguns e outros, no primeiro parágrafo, exercem a função de elementos coesivos que
substituem vocábulo já expresso no texto.
II - O articulista usou no texto a primeira pessoa do plural, a exemplo de vivemos e queremos, de modo a se
inserir no assunto trabalhado para convencer o leitor de que ele não faz selfies.
III - O pronome isso, no segundo parágrafo, como elemento coesivo, retoma ideia anterior, a de os atores
fazerem selfies com os fãs no final da peça.
IV - O articulista faz perguntas e as responde na sequência, no segundo e no terceiro parágrafos, como
estratégia argumentativa para orientar a leitura e obter adesão do leitor quanto ao que expõe.
Está correto o que se afirma em
(A) I e II, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
4/17 – Técnico Administrativo em Educação: ZOOTECNISTA – Superior

QUESTÃO 10
Assinale o fato que NÃO caracteriza, segundo o texto, a civilização das selfies.
(A) Mostrar o sucesso ou o insucesso pessoal por meio das selfies.
(B) Fazer registro fotográfico dos atos da pessoa.
(C) Obter reconhecimento público por meio das selfies.
(D) Provocar mudança da realidade para melhor.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 11
A figura abaixo apresenta a caixa de pesquisa do Google com uma expressão a ser pesquisada.

De acordo com a figura, assinale a alternativa que apresenta apenas expressões exibidas nos resultados de
pesquisa retornados pela busca.
(A) pior cidade do Brasil, cidade do Brasil pior, menor cidade do Brasil.
(B) cidade pior do Brasil, pior cidade do Brasil, cidade do Brasil pior.
(C) maior cidade do Brasil, melhor cidade do Brasil, primeira cidade do Brasil.
(D) melhor cidade do Brasil, maior cidade do Brasil, pior cidade do Brasil.

QUESTÃO 12
Sobre o Firewall do Windows 7, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Um firewall pode ajudar a impedir que hackers ou softwares mal-intencionados obtenham acesso ao
computador por meio de uma rede ou da Internet.
) É possível modificar as configurações do firewall do Windows 7 para cada um dos tipos de rede
utilizados, sendo eles: Rede Doméstica, Rede de Trabalho, Rede Pública ou Domínio.
) Quando o Firewall do Windows está ativado, a maioria dos programas fica impedida de se comunicar
pela rede, sendo possível que tal comunicação seja feita apenas se o Firewall for desabilitado.
) Recomenda-se, por padrão, que o Firewall do Windows fique desabilitado, caso contrário, se for
necessário desativá-lo, é preciso realizar uma reinstalação do Windows.

Assinale a sequência correta.
(A) V, F, V, F
(B) F, F, V, V
(C) F, V, F, V
(D) V, V, F, F

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que apresenta apenas itens que compõem a Unidade Central de Processamento (UCP).
(A) Unidade Lógica e Aritmética e Unidade de Controle
(B) Registradores e Disco Rígido
(C) Placa Mãe e Placa de Vídeo
(D) Unidade Lógica e Aritmética e Placa-Mãe
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QUESTÃO 14
O que define as chances de um ataque na Internet ser ou não bem sucedido é o conjunto de medidas
preventivas tomadas pelos usuários, desenvolvedores de aplicações e administradores dos computadores,
serviços e equipamentos envolvidos. Uma das partes que cabe ao usuário da Internet é proteger os seus
dados. Ao fazer isso, ele estará contribuindo para a segurança geral da Internet, pois
(A) quanto maior a quantidade de computadores vulneráveis e infectados, maior será a potência dos vírus.
(B) quanto mais os usuários usarem criptografia para proteger os dados transmitidos, menores serão as
chances de tráfego em texto claro ser interceptado por atacantes.
(C) quanto menos consciente dos mecanismos de segurança o usuário estiver, maiores serão as chances de
sucesso dos atacantes.
(D) quanto maior a quantidade de vulnerabilidades existentes no computador do usuário, maiores serão as
chances de ele ser invadido ou infectado.

QUESTÃO 15
A coluna da esquerda apresenta ferramentas do Microsoft Word 2007, em sua configuração padrão de
instalação, e a da direita, as guias/abas onde elas são encontradas. Numere a coluna da direita de acordo com
a da esquerda.
( ) Início
1-

(

) Inserir

(

) Layout da Página

(

) Referências

(

) Exibição

2-

3-

4-

5-

Assinale a sequência correta.
(A) 3, 2, 1, 4, 5
(B) 1, 4, 2, 5, 3
(C) 4, 3, 5, 1, 2
(D) 3, 4, 5, 2, 1
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QUESTÃO 16
A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2007.

De acordo com a planilha, quais valores são retornados pelas fórmulas =SOMA(MÉDIA(A1:B2)) e
=SE(A1+B2>A2+B1;B2;A2) , respectivamente?
(A) 36 e 12
(B) 9 e 10
(C) 9 e 12
(D) 36 e 10

QUESTÃO 17
A respeito do conceito e uso de e-mail, analise as afirmativas.
I - É extremamente seguro acessar Webmails em computadores de terceiros, especialmente quando nos
navegadores não estão ativas as conexões anônimas e as conexões https.
II - Através de um endereço eletrônico, formado por duas sequências de caracteres separadas pelo símbolo
@, por exemplo, usuario@provedor.org.br, consegue-se enviar uma mensagem para pessoas que
estejam em qualquer local do planeta.
III - O recurso de cópia oculta de e-mail permite enviar cópia de uma mensagem para um ou mais
destinatários, de tal maneira que os destinatários colocados no campo Para não saberão que também
foram enviadas cópias da mensagem aos destinatários inseridos no campo Cco.
IV - Uma das principais características dos spams é apresentar no campo Assunto textos alarmantes ou
vagos, como "Sua senha está inválida", "A informação que você pediu" e "Parabéns", na tentativa de
confundir os filtros antispam e de atrair a atenção dos usuários.
Está correto o que se afirma em
(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18
Considere o trecho de planilha do LibreOffice Calc versão 4.4.3 apresentado abaixo.

Ao inserir-se a fórmula =MED(A1:B2), será obtido o valor
(A) 8
(B) 4
(C) 5
(D) 6
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QUESTÃO 19
A respeito do LibreOffice Writer, versão 4.4.3 em sua configuração padrão, observe a figura apresentada a
seguir.

Título

1º Parágrafo

2º Parágrafo

Após a realização de algumas formatações no texto, ele ficou com o formato apresentado na figura a seguir.

Com base nas modificações realizadas no texto, analise as afirmativas.
I - O usuário selecionou o título e o formatou para aparecer sublinhado.
II - O usuário selecionou o primeiro parágrafo e o formatou para aparecer alinhado à esquerda.
III - O usuário selecionou o segundo parágrafo e modificou o tipo de fonte, diferenciando-o do primeiro
parágrafo.
IV - O usuário selecionou o primeiro e segundo parágrafos do texto e os formatou para serem apresentados
em duas colunas.
Está correto o que se afirma em
(A) I e IV, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
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QUESTÃO 20
Para sincronizar os dados e preferências do Firefox 38.0.1 de um determinado usuário em todos os
dispositivos e computadores utilizados por ele, é necessário que o usuário
(A) instale o complemento MyDevices e o configure.
(B) crie uma conta no MyFirefoxDevices.
(C) instale a extensão CloudDevices e a configure.
(D) configure o Firefox Sync.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Seleção fenotípica fisiológica é um tipo de seleção na qual são utilizados os valores que são manifestações
fisiológicas das produções dos indivíduos. As produções de leite, carne e ovos são exemplos desse tipo de
atividade. Sobre esse tipo de seleção, é correto afirmar:
(A) Está sujeita aos erros decorrentes da ação gênica não aditiva e dos desvios causados pelo ambiente.
(B) É limitada pela baixa correlação entre caracteres fisiológicos e produtivos.
(C) É menos eficiente do que a seleção morfológica para imprimir progresso produtivo nas populações.
(D) Nesse tipo de seleção, os indivíduos são escolhidos com base em valores genéticos aditivos.

QUESTÃO 22
Quando não há vento, o efeito chaminé torna-se o único responsável pela renovação do ar nas edificações. Se
houver incidência de vento, essa ação deve ser conjugada ao efeito chaminé resultando em ventilação natural
mais eficiente. As figuras abaixo ilustram a ventilação combinada pelo efeito chaminé e pela ação do vento.

Fonte: Toledo (1999); Alloca et al. (2003); Li et al. (2003)

Sobre ventilação combinada pelo efeito chaminé e pela ação do vento, assinale a afirmativa correta.
(A) As figuras (a) e (c) ilustram situações em que o vento não auxilia o efeito chaminé e a figura (b) ilustra
situação em que o vento auxilia o efeito chaminé.
(B) A figura (a) ilustra situação em que o vento não auxilia o efeito chaminé e as figuras (b) e (c) ilustram
situações em que o vento auxilia o efeito chaminé.
(C) As figuras (b) e (c) ilustram situações em que o vento não auxilia o efeito chaminé e a figura (a) ilustra
situação em que o vento auxilia o efeito chaminé.
(D) A figura (b) ilustra situação em que o vento não auxilia o efeito chaminé e as figuras (a) e (c) ilustram
situações em que o vento auxilia o efeito chaminé.
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QUESTÃO 23
Segundo Domingues e Langoni (2001), o cloridrato de clorhexidina demonstrou ser útil na desinfecção de
equipamentos e instalações contaminadas, panos de limpeza do úbere e equipamentos de ordenha. A
eficiência da clorhexidina está relacionada principalmente ao fato de que esse desinfetante
(A) é altamente hidrossolúvel e relativamente atóxico.
(B) é um composto não sintético e tem reação ácida.
(C) possui elevado poder residual.
(D) tem boa ação na presença de matéria orgânica.

QUESTÃO 24
Os detalhes de um programa de vermifugação eficaz dependem das condições de cada propriedade, que
variam de um local para o outro. Na região do cerrado, tem-se duas estações bem definidas, a seca e a
chuvosa. A relação entre a variação mensal do número de larvas na pastagem e a carga parasitária dos
animais é afetada pela oscilação entre períodos secos e chuvosos no decorrer do ano. Sobre o assunto,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(

(

(
(

) As infecções por vermes gastrintestinais em bovinos de corte, criados extensivamente, assumem
caráter mais grave durante as estações chuvosas do ano que se estendem geralmente de janeiro a
maio e de setembro a dezembro.
) Bezerros desmamados e tratados estrategicamente durante o ano com anti-helmíntico de amplo
espectro perdem menos peso durante o período chuvoso e ganham significativamente mais peso no
período seco seguinte, do que animais não tratados.
) As populações de larvas infectantes de nematódeos gastrintestinais nas pastagens são menores
durante o período chuvoso do ano e são maiores durante a estação seca (maio a setembro).
) O achado de uma alta população de vermes adultos durante o período seco do ano indica a
necessidade de se concentrar o tratamento anti-helmíntico durante o período desfavorável do ano,
quando as condições para reinfecções são mínimas e o problema nutricional se soma ao da verminose.

Assinale a sequência correta.
(A) F, V, F, V
(B) V, V, F, F
(C) V, F, V, F
(D) F, F, V, V

QUESTÃO 25
Existem muitas vacinas disponíveis no mercado para atender a suinocultura. A decisão de quais vacinas
utilizar depende de uma avaliação individual da granja e dos riscos e perdas econômicas que representam as
doenças que se deseja prevenir. Segundo a EMBRAPA Suínos e Aves, um programa básico de vacinação inclui
a administração das vacinas:
(A) Leptospirose, erisipela, pneumonia enzoótica e aujeszky.
(B) Parvovirose, colibacilose, rinite atrófica e pneumonia enzoótica.
(C) Colibacilose, pleuropneumonia, peste suína clássica e erisipela.
(D) Rinite atrófica, leptospirose, parvovirose e aujeszky.
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QUESTÃO 26
Os sistemas de regulagem de temperatura e de luz permitem trabalhar com maior número de aves por metro
quadrado. A Dark House tornou-se tendência nos últimos anos em Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Apesar do custo 10% maior do que em aviários convencionais, o sistema compensa em produtividade. O Dark
House foi trazido dos Estados Unidos e consiste em controlar a luminosidade do aviário, com lâmpadas, e a
temperatura, com a ajuda de exaustores. O modelo estimula os ciclos de engorda e vida do animal, reduzindo
a energia gasta, a mortalidade, os custos com mão de obra e o tempo de alojamento.
Fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/campo-e-lavoura/noticia/2014/11/sistema-americano-aumenta-producao-de-aves-4644602.html

Sobre o Sistema Dark House, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Menor atividade das aves reduz estresse, a energia gasta e aumenta a produção de calor.
Menor perda de energia resulta em menor consumo de ração, aumentando a conversão alimentar.
Maior número de animais por metro quadrado pode interferir no comportamento natural das aves.
Falta de interação com humanos provoca estresse no momento do abate, resultando em carne mais
pálida, fraca e com menos água para reter tempero.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, F, F
(B) V, F, F, V
(C) F, V, V, F
(D) F, F, V, V

QUESTÃO 27
Condições de ambiente inadequadas afetam consideravelmente a produção de suínos. Com temperatura
ambiente muito baixa, abaixo das temperaturas de conforto, o crescimento dos animais torna-se lento e, com
o decréscimo das temperaturas, a eficiência da conversão alimentar é reduzida.
(MANGOLD, 1967.)

Sobre os efeitos da baixa temperatura em leitões, analise as assertivas.
I - O efeito das temperaturas baixas sobre o leitão recém-nascido resulta na redução da ingestão de
colostro que determinará baixa concentração de anticorpos sanguíneos, concorrendo para maior
susceptibilidade do leitão às doenças.
II - A pouca habilidade de pequenos animais, comparados aos grandes, em manter o balanço
homeotérmico durante a exposição ao frio, é explicada pela sua menor taxa de massa corporal ou de
superfície, a qual contribui para aumentar as perdas de calor.
III - A resistência ao frio é em alguns casos dependente do genótipo do animal. Isso tem sido demonstrado
quando comparados leitões selvagens e domésticos. A resistência dos leitões selvagens é maior devido
ao bom isolamento da pelagem e à mais pronunciada habilidade em utilizar a gordura.
IV - A hipotermia aumenta o metabolismo dos carboidratos nos leitões recém-nascidos através da retenção
na liberação de insulina, levando a um aumento na taxa de utilização da glicose. Essa retenção na
liberação da insulina pode ser revertida pelo reaquecimento dos animais hipotérmicos.
Está correto o que se afirma em
(A) II e IV.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
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QUESTÃO 28
Todo sistema de produção acumula carcaças de animais mortos e restos de placentas, abortos, umbigos e
testículos que precisam ter um destino adequado, para evitar transmissão de agentes patogênicos, atração de
outros animais, proliferação de moscas, contaminação ambiental e mau cheiro, além de preservar a saúde
pública.
(PAIVA e BLEY JÚNIOR, 2001.)

A respeito da destinação de carcaças em granjas de suínos, assinale a afirmativa correta.
(A) A compostagem, um método eficiente, é resultado da ação de bactérias termofílicas aeróbias sobre
componentes orgânicos (carcaças e restos) misturados a componentes ricos em carbono (maravalha,
serragem ou palha).
(B) A incineração apresenta problemas de operacionalização e gera, além do metano, gás combustível e
outros gases que provocam maus odores.
(C) O enterramento de carcaças é sanitariamente adequado, mas com alto custo ambiental e custo financeiro
incompatível com a suinocultura.
(D) A fossa anaeróbia é feita em valas, sujeita a inundações, que dificultam o seu uso em épocas de chuvas,
além de serem susceptíveis ao ataque de animais escavadores e roedores que expõem as carcaças ao
ambiente.

QUESTÃO 29
O aleitamento artificial pode ser empregado em condições de morte da égua, mastites ou por outras
alterações das glândulas mamárias.
(DOMINGUES e LANGONI, 2001.)

Sobre aleitamento artificial, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) O leite de vaca é bastante utilizado e a observação de alguns cuidados, como diluição em água,
administração fracionada e enriquecimento, determina sua melhor utilização.
(B) Usualmente emprega-se o leite de vaca, que tem como inconveniente o teor mais alto de caseína, sendo
também mais pobre em energia.
(C) A caseína pode determinar o aparecimento de transtornos digestivos para o potro pela formação, no
estômago, de um coágulo bastante volumoso e de difícil digestão.
(D) O leite de cabra é menos adaptável à alimentação dos potros, além de ser mais difícil de ser obtido em
virtude do menor número de produtores.

QUESTÃO 30
A mastite está mais relacionada com a higiene da ordenha do que com o sistema de produção. Porém, o
sistema agroecológico de produção visa à obtenção de produtos saudáveis e submetidos a um controle
rigoroso. Assinale a alternativa que apresenta medida de controle que NÃO se aplica ao sistema agroecológico
de produção.
(A) Adotar o teste da “caneca telada” ou de fundo escuro, realizado diariamente, que permite detectar a
mamite clínica nos primeiros jatos de leite, quando grumos ficam depositados e facilmente percebidos na
tela ou no fundo escuro da caneca.
(B) Após a ordenha, soltar a vaca em um ambiente limpo; nessa fase os esfíncteres dos tetos estão abertos e
a contaminação é maior, por isso é importante que a vaca permaneça em pé em um local não
contaminado.
(C) Tratamento da “vaca seca” com antibiótico de longa ação (específico para vaca seca), devendo aplicar-se
antimastítico via intramamária em cada teto do animal na última ordenha do período de secar.
(D) Seguir a linha de ordenha, onde primeiramente são ordenhadas as vacas sadias, depois as que já tiveram
mamite e foram curadas e finalmente aquelas que estão com mamite e em tratamento.
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QUESTÃO 31
A aflatoxina constitui um grupo de toxinas produzidas pelos fungos Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus
e são identificadas como B1, B2, G1 e G2. Duas outras micotoxinas M1 e M2 foram detectadas no leite, urina e
fezes de mamíferos, resultantes do metabolismo das toxinas B1 e B2. Quanto ao efeito, a aflatoxina é
extremamente tóxica e cancerígena. Animais jovens apresentam redução de consumo de ração, redução de
crescimento bem como perda de peso. Animais como cavalo, macaco, peru e pato são extremamente
sensíveis. No caso de patos, são apresentados no quadro abaixo DL50 (Dose letal mediana) quando da
ingestão de aflatoxinas.
Quadro - Doses DL50 de aflatoxinas para patos de um dia de idade.
Tipo de Aflatoxina
B1
B2
G1
G2
M1
M2

DL 50 mg/kg
3,6
17,0
8,0
25,0
8,0
31

Fonte: Faculdade de Farmácia – UFRS.

A respeito do quadro, assinale a afirmativa correta.
(A) As aflatoxinas B1, G1 e M1 não apresentam toxidade significativa para patos de um dia de idade.
(B) As aflatoxinas B1, G1 e M1 são potencialmente mais tóxicas do que as demais.
(C) As aflatoxinas B2, G2 e M2 são potencialmente mais tóxicas do que as demais.
(D) As aflatoxinas B2, G2 e M2 não apresentam toxidade significativa para patos de um dia de idade.

QUESTÃO 32
Os animais homeotérmicos expressam o máximo potencial produtivo na faixa de temperatura ambiente em
que a fração de energia metabolizável utilizada para termogênese é mínima e a energia líquida para produção
é máxima. A faixa de temperatura em questão é definida como zona de
(A) conforto térmico.
(B) estresse térmico.
(C) vasodilatação periférica.
(D) vasoconstrição periférica.

QUESTÃO 33
A proteína é o componente mais caro da dieta dos animais e o farelo de soja é o principal ingrediente utilizado
para fornecer esse nutriente. Atualmente, tem-se buscado alimentos alternativos à soja para o
balanceamento das rações, por ser um alimento de uso tanto na alimentação humana quanto animal e seu
preço determinado pelo mercado internacional. Alguns fatores antinutricionais podem ser encontrados
nesses alimentos alternativos e devem ser eliminados por processos e técnicas especiais. Glicosinolatos,
taninos, gossipol e aflatoxina são fatores antinutricionais que podem ser encontrados, respectivamente, nos
alimentos:
(A) farelo de amendoim, farelo de canola, sorgo granífero e caroço de algodão.
(B) farelo de canola, caroço de algodão, farelo de amendoim e sorgo granífero.
(C) farelo de canola, sorgo granífero, caroço de algodão e farelo de amendoim.
(D) farelo de amendoim, sorgo granífero, farelo de canola e caroço de algodão.
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QUESTÃO 34
Leia o texto.
Especialistas apontam a atividade agropecuária como uma das principais responsáveis pelas emissões de
poluentes que elevam a temperatura do planeta, sobretudo no Brasil, que possui o maior rebanho comercial
do mundo com 212 milhões de cabeças. O processo de digestão do gado bovino libera o gás metano, cujo
potencial para causar o efeito estufa é 25 vezes maior do que o CO2.
(Fonte: Trecho extraído de O Estado de São Paulo. Versão Online de 08 de janeiro de 2014.)

Sobre a produção de metano pelos bovinos, analise as afirmativas.
I - A produção de propionato é uma via competitiva de utilização de H 2 no rúmen, reduzindo a
disponibilidade de substrato para a metanogênese.
II - A produção de acetato e butirato, predominantes durante a fermentação de carboidratos fibrosos,
resulta em liberação líquida de H2 e favorece a metanogênese.
III - Do ponto de vista da gestão ambiental dos sistemas pecuários, é vantajoso manter os animais por mais
tempo na etapa de terminação, pois a produção de metano por quilograma de carne obtida nesse
sistema é inferior à produção nos sistemas de terminação de animais precoces.
IV - Os ionóforos são aditivos que inibem o crescimento de bactérias gram-positivas por meio de alterações
na permeabilidade de suas membranas plasmáticas e, por consequência, reduzem a produção de
metano no rúmen.
Está correto o que se afirma em
(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) II, III e IV.
(D) I, II e IV.

QUESTÃO 35
Sobre o Sistema APPCC e as BPF, analise as afirmativas.
I - APPCC corresponde ao Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), método embasado na
aplicação de princípios técnicos e científicos de prevenção, que tem por finalidade garantir a inocuidade
dos processos de produção, manipulação, transporte, distribuição e consumo dos alimentos.
II - A contaminação microbiológica é conhecida como a mais ameaçadora à saúde humana, mas pode ser
controlada por meio das BPF (Boas Práticas de Fabricação), contudo a presença de resíduos químicos
também pode oferecer grande ameaça, principalmente quando analisados os efeitos em longo prazo.
III - Nas pequenas indústrias brasileiras, pode ser apontada como questão ainda não resolvida a falta de
aplicação das BPF (Boas Práticas de Fabricação), apesar das BPF e do método APPCC estarem
estabelecidos na legislação por meio de leis, decretos e portarias (Portarias nº 1.428/1993 e
nº 326/1997 do Ministério da Agricultura (MA); Portarias nº 40/1998 e nº 46/1998 do MA).
IV - O sistema APPCC pode ser aplicado em conjunto com as BPF (Boas Práticas de Fabricação), desde que se
tenha claramente definidas as diferenças entre os riscos que podem ser controlados pelas BPF daqueles
que exigem modificação no processo ou algum controle específico.
Está correto o que se afirma em
(A) II e III, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) III e IV, apenas.
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QUESTÃO 36
Para ser considerado orgânico, o processo produtivo contempla o uso responsável do solo, da água, do ar e
dos demais recursos naturais, respeitando as relações sociais e culturais. O Brasil já ocupa posição de
destaque na produção mundial de orgânicos.
(Fonte: http://www.agricultura.gov.br. Acesso em 07/07/2015.)

Sobre a produção animal em sistema orgânico no Brasil, é correto afirmar:
(A) A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é um sistema que minimiza os riscos de frustração de renda
por eventos climáticos ou por condições de mercado, reduz o uso de agroquímicos, a abertura de novas
áreas para fins agropecuários e o passivo ambiental.
(B) Não existe no Brasil qualquer regulamento oficial que defina os procedimentos para que o produto de
origem animal seja considerado orgânico.
(C) Técnicas invasivas e substâncias destinadas a estimular o crescimento ou modificar os ciclos produtivo e
reprodutivo dos animais são permitidas em sistemas orgânicos, desde que aplicadas por profissionais
registrados.
(D) O Sistema de Plantio Direto na Palha (SPDP) é considerado inapropriado à produção animal em sistema
orgânico, pois acelera os processos erosivos e contribui para perda dos nutrientes do solo, demandando
grandes quantidades de insumos químicos para manutenção das pastagens.

QUESTÃO 37
O abate humanitário não é só sinônimo de qualidade sanitária, mas também de qualidade ética, além de fazer
parte da preocupação dos consumidores.
(Fonte: www.wspa.org.br. Acesso em 07/07/2015.)

Acerca do abate humanitário, analise as afirmativas.
I - A qualidade das carcaças pode ser comprometida pelo transporte inadequado dos animais, sendo essa
uma das etapas mais importantes do abate humanitário.
II - Animais estressados produzem carnes de pior qualidade devido à redução nas concentrações de
glicogênio no músculo, que impede a produção de lactato e a queda do pH.
III - É recomendado que os animais não permaneçam em currais de espera, e, sim, sejam encaminhados à
insensibilização e sangria imediatamente após a chegada ao frigorífico.
IV - Carnes dos tipos PSE e DFD oriundas de animais estressados são de baixa aceitação pelo consumidor,
pois apresentam pior qualidade degustativa, menor vida de prateleira e pouca capacidade de difusão do
sal durante a cura.
Está correto o que se afirma em
(A) II e III, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 38
Alimentos perecíveis são aqueles que possuem fatores intrínsecos favoráveis ao crescimento microbiano, tais
como os nutrientes disponíveis, o pH, o potencial de óxido-redução, as barreiras biológicas, a concentração
salina e a presença de substâncias inibitórias. Refrigeração, salga e defumação são procedimentos usados
para a conservação de alimentos de origem animal perecíveis porque provocam, respectivamente:
(A) Aumento do metabolismo microbiano, equilíbrio osmótico e ação antimicrobiana.
(B) Redução do metabolismo microbiano, aumento da pressão osmótica e ação antimicrobiana.
(C) Ação antimicrobiana, aumento do metabolismo microbiano e redução da pressão osmótica.
(D) Equilíbrio osmótico, redução do metabolismo microbiano e aumento da pressão osmótica.
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QUESTÃO 39
O consumo de forragem de animais em pastejo é influenciado por fatores que podem ser organizados em três
grandes grupos:
I - Fatores que afetam o processo de digestão.
II - Fatores que afetam o processo de ingestão.
III - Fatores que afetam os requerimentos nutricionais e a demanda por nutrientes.
(Fonte: Berchielli et al., 2006.)

Sobre esses grupos de fatores, é correto afirmar:
(A) A estrutura do dossel forrageiro é um fator que se enquadra no grupo I.
(B) A digestibilidade da forragem é um fator que se enquadra no grupo II.
(C) O estádio fisiológico dos animais é um fator que se enquadra no grupo III.
(D) A facilidade de apreensão é um fator que não se enquadra em qualquer dos grupos.

QUESTÃO 40
Vacas de alta produção não ingerem nutrientes na quantidade adequada no início da lactação. Por exemplo,
uma vaca que produz 35 kg de leite por dia requer três vezes mais energia do que para mantença. Isso porque
o pico de produção de leite ocorre de 5 a 8 semanas pós-parto, muito antes do consumo máximo de matéria
seca (MS), que se dá entre 12 e 15 semanas após a parição.
A condição descrita acima é definida como
(A) equilíbrio osmótico.
(B) balanço energético negativo.
(C) relação energético-proteica.
(D) desequilíbrio ácido-base.
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