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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 17 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

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

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candida-
to, depois de entregar seu caderno de prova e seu 
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato 
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo 
deverá assinar termo de desistência, declarando sua 
desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 17 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. 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, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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ZOOTECNIA

 QUESTÃO 21 

De acordo com a temperatura ambiente, o animal homeotérmico terá a necessidade de realizar ajustes 
fisiológicos ou comportamentais para manutenção de sua temperatura corporal. A figura abaixo é o 
esquema resumido das temperaturas efetivas ambientais críticas.

Representação esquemática das temperaturas ambientais efetivas. Adaptado de Sallvik (1999).

I -  Nas temperaturas entre os pontos B e C para diminuir o calor metabólico, os animais diminuem o 
consumo, sendo a adequação das dietas importante nesse processo.
II -  Na faixa compreendida entre os pontos A e D, a sudorese é um processo de dissipação de calor com 
produção de suor pelas glândulas sudoríparas, pois o suor evaporará para o ambiente e dissipará, 
aproximadamente, 580 calorias por grama de água evaporada.
III -  Na temperatura crítica superior definido no ponto A, o animal ativa mecanismos para aumentar a 
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termólise, como a ofegação, mecanismo com baixa produção de calor, devido ao auxílio da 
movimentação dos músculos do aparelho respiratório. 
IV -  Na zona de conforto térmico os animais, independente da espécie ou categoria, mantêm 
praticamente constante a temperatura corporal, sem a necessidade de ajustes fisiológicos e 
comportamentais, ou seja, com o mínimo esforço dos mecanismos termorreguladores. 
V -  Na temperatura ambiente efetiva ponto B ou temperatura crítica inferior,  os animais mobilizam 
mecanismos para manter e incrementar a produção de calor corporal, como ajustes hormonais para 
maior oxidação dos alimentos ingeridos e tremores musculares.

Estão corretas as assertivas:

(A) I, II, V, apenas. 
(B) II, IV, V, apenas. 
(C) I, II, IV, apenas. 
(D) I, III, IV, apenas.
(E) I, IV,V, apenas.

 QUESTÃO 22 

Instalações adequadas são fundamentais para a produção animal, desta forma é importante promover o 
bem-estar dos animais para que possam expressar seu potencial genético. Marque V para as assertivas 
verdadeiras e F para as falsas.

I - (   ) O tipo de telha, a inclinação, a dimensão do beiral e o tipo do lanternim irão interferir na 
quantidade de calor transmitida aos animais.
II - (    ) Na escolha de árvores para o sombreamento dos piquetes deve-se considerar: adaptação à 
região, não devem apresentar folhas caducas para que sempre possibilitem sombra,  independente, da 
época do ano,  para que produzam frutos para  suplementação alimentar dos animais.
III -  (    ) Os telhados dos galpões destinados à criação de aves ou suínos têm, também, o objetivo de 
evitar a incidência de chuva, no interior da instalação, desta forma o correto dimensionamento dos 
beirais, norte e sul, é essencial para o bem-estar e conforto dos animais. 
IV - (   ) A cor branca na face externa e os materiais utilizados acarretam melhor conforto térmico e 
desempenho dos animais em climas com elevadas temperaturas.
V -  (    ) O molhamento ou umedecimento das instalações é necessário para aliviar o calor do ambiente, 
porém deve-se evitar excesso de água na aspersão e umidade relativa baixa.
(A)  V, F, V, V, V.
(B)  V, V, F, F, F.
(C)  V, F, V, V, F.
(D)  V, F, F, V, F.
(E)  F, F, V, F, V.

 QUESTÃO 23 

Em relação ao bem-estar e ao comportamento de peixes, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) Os peixes apresentam resposta hipotálamo-hipofisária-inter-renal praticamente idêntica à resposta 
hipotálamo-pituitário-adrenal de mamíferos, com produção de glicocorticoides em fatores ambientais, 
como: anestésicos, hora do dia, temperatura ambiente.

(B) O aumento do pH da água promove a formação de NH3, elemento químico livremente difusível 
através das membranas biológicas, porém a amônia não ionizada é menos tóxica para os peixes na 
água doce que a forma ionizada, quando em excesso.

(C)  As reações químicas resultantes de estresse e dor, durante o abate, fazem com que os peixes entrem 
em estado de rigormortis muito rapidamente, com redução das reservas de glicogênio e ácido lático 
da musculatura dos peixes, com queda do pH da carne; e, desta forma acelerando a degradação do 
pescado, portanto, o estresse causado antes e durante o abate é inversamente proporcional ao tempo 
de prateleira do pescado.
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(D) O processo de captura dos peixes em um anzol, o manejo, expor ao ar e depois soltá-los aumenta tanto 
a frequência cardíaca quanto a produção de cortisol, com consequência da supressão do sistema 
imunológico, supressão dos níveis de estradiol, redução da capacidade reprodutiva e efeitos metabólitos 
severos.

(E) O transporte de peixes vivos deve ser planejado para que o desconforto seja menor possível, porém o 
sistema fechado, o mais utilizado para o transporte de alevinos, causa acúmulo de metabólitos devido a 
alteração de pH da água, pelo aumento da concentração do CO2 e pela depleção dos níveis de oxigênio 
dissolvido na água.

 QUESTÃO 24 

O conhecimento prévio de práticas de manejo sanitário adequado, assim como, as condições fisiológicas 
normais dos animais, também, são responsáveis pela exploração animal. Sendo assim, quanto as principais 
doenças parasitárias de caprinos e ovinos, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) A Eimeriose é a uma doença parasitária, que afeta a categoria cabritos e cordeiros, causada pelo 
protozoário Eimeiria e pode ser evitada com as seguintes práticas: limpeza e desinfecção das instalações, 
evitar superlotação, isolar e tratar os doentes.

(B) A verminose gastrintestinal pode ser evitada com a limpeza das instalações, retirada do esterco, 
manutenção dos animais presos por pelo menos 12 horas, evitar superlotação das pastagens, rodízio de 
piquetes e vermífugos.

(C) Pododermatite é uma doença causada por bactéria causando aos animais dificuldade de locomoção, 
vermelhidão e inchaço, presença de pus e odor fétido,  deve ser tratada também com uso de pomadas 
antibiótica ou solução de sulfato de zinco ou cobre a 10%.

(D) A ectima contagiosa em cabritos e cordeiros tem como sintomas, presença de bolhas e crostas nos 
lábios, gengivas e narinas; sendo assim, alguns manejos aplicados para prevenir a disseminação são: o 
fornecimento de colostro, limpeza e desinfecção das instalações e em casos de surtos proceder a  
vacinação.

(E) A urolitíase em animais adultos é causada pelo desequilíbrio da relação cálcio/fósforo na dieta dos 
ovinos, provocando maior excreção de cálcio pela urina e, consequentemente, formação de cálculos. 

 QUESTÃO 25 

O sistema de integração lavoura-pecuária caracteriza-se como consórcio, rotação e diversificação das 
atividades de agricultura e pecuária, formando um sistema harmônico em que há benefício para ambas 
espécies utilizadas. Assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O Sistema Santa Fé fundamenta-se na produção consorciada de culturas de grãos, especialmente o 
milho, sorgo, milheto e soja com forrageiras tropicais; tanto no sistema de plantio direto, como no 
convencional, em áreas de lavoura, com solo devidamente corrigido.

(B) O sistema Barreirão é uma tecnologia de recuperação de pastagens em consórcio com culturas anuais, 
consorciando-se o arroz de terras altas com forragens, principalmente, braquiárias e/ou leguminosas, 
porém o tempo de desenvolvimento vegetativo das forrageiras é menor no período seco.

(C) A matéria orgânica, nas pastagens bem manejadas, mantém ou até aumentam o teor de matéria 
orgânica do solo que é considerada fonte de vida devido ao fornecimento de nutrientes e energia para 
os organismos do solo, que desempenham considerável atividades, neste ecossistema, como a 
reciclagem de carbono e nutrientes. 

(D) O milho apresenta maior taxa de crescimento no início do desenvolvimento em comparação com a 
forrageira, o que garante o sucesso do plantio simultâneo das duas espécies, desta forma não há 
diferenças de produtividade do milho, entre o plantio simultâneo da forrageira com o milho e o plantio 
em pós-emergência.

(E) Para a implantação do sistema Barreirão deve-se fazer a avaliação do perfil do solo para verificar se há 
presença de camada compactada ou adensada e conhecer a espessura do horizonte superficial, com 
amostragens, para caracterização física e química do solo, nas profundidades de 0 cm a 20 cm, e 20 cm a 
40 cm.
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 QUESTÃO 26 

O investimento em tecnologias e a escolha da raça é fundamental para maior desempenho das vacas 
leiteiras proporcionando bem-estar e conforto térmico. Assinale a alternativa CORRETA:

(A) Pele pigmentada de preto absorve totalmente os raios ultravioletas, enquanto peles despigmentadas são 
mais suscetíveis às queimaduras e a sofrer danos devidos à fotossensibilidade, desta forma nos trópicos 
a pele mais recomendada seria escura e grossa.

(B) O tipo de pelo influenciará no desempenho do animal frente ao calor, pois um pelo comprido e grosso 
reteria muito ar entre a pele e o meio ambiente, enquanto que o curto, liso e suave reflete a radiação 
solar e facilita a perda, por condução, desde a superfície da pele.

(C) O estresse por calor é uma das principais causas de interrupção da gestação, devido ao aumento do 
fluxo de sangue para a periferia do corpo pela vasoconstrição, diminuindo a irrigação das gônodas 
(testículos e ovários), componentes sexuais responsáveis pela produção de meios de viabilizar e manter 
a reprodução.

(D) O colostro de vacas submetidas a temperaturas mais elevadas apresenta menores concentrações de 
alguns componentes como: imunoglobulinas, menor porcentagem média de caseína, lactoalbumina, 
proteína total, gordura e lactose, devido à redistribuição do sangue para suprir outros órgãos do corpo 
do animal, o que leva a diminuição dos componentes do colostro, sintetizados no úbere.

(E) A soja tostada reúne as caraterísticas ideais de ingredientes para dietas de vacas em estresse calórico, 
pois é rica em proteína degradável no rúmen, em gordura, além de ser palatável.

 QUESTÃO 27 

Para o Zebu, são CORRETAS as afirmações:

I -  Está presente somente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, pela sua fácil adaptação ao clima tropical, 
representando 35% do rebanho brasileiro.
II -  A raça Gir é importante para a pecuária brasileira, por participar na formação da raça sintética 
Girolando, especialista na produção de leite nos trópicos, para sistemas semi extensivos.
III -  Nimbure e marrafa são termos técnicos utilizados nos Registros Genealógicos das raças Zebuínas 
presentes no Brasil,  estão localizadas, respectivamente, na cernelha e cabeça dos animais.
IV -  A raça Guzerá é a mais antiga das raças zebuínas. Proveniente da região de Gujarat, na Índia, 
caracteriza-se por animais de grande porte, com olhar altivo, pelagem que vai do branco ao cinza escuro; os 
machos são mais escuros que as fêmeas, com chifres característicos em formato de lira, e com grande 
fertilidade e rusticidade.

(A)  I e II, apenas.
(B)  III e IV, apenas.
(C)  I, II e III, apenas.
(D)  II e IV, apenas.
(E)  I e III, apenas.

 QUESTÃO 28 

Existem, no Brasil, Associações de Raças ou Criadores, com a função do Registro Genealógico como 
ferramenta para a manutenção da pureza racial, sendo assim é CORRETO afirmar:

I -  Características Raciais são estabelecidas por convenção, tendo a descrição de todas as partes do corpo 
dos animais expressas em compêndio, de acesso público e utilização técnica.
II -  Para o Zebu, o Padrão Racial das diversas raças zebuínas possuem descrições das características ideais, 
permissíveis e desclassificantes. Estas características, são utilizadas para a avaliação e identificação dos 
animais.
III -  As características descritas para pelagem consideram somente a cor da pele.
IV -  O formato de crânio, tamanho e posicionamento de orelhas, juntamente com a pelagem podem 
determinar a identificação de uma raça dentro do  Zebu. 
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São CORRETAS as afirmações:

(A)  I, II e III, apenas.
(B)  II, III e IV, apenas.
(C)  I, II e IV, apenas.
(D)  I e II, apenas.
(E)  III e IV, apenas.

 QUESTÃO 29 

Pode-se afirmar sobre endogamia:

I -  É um sistema de acasalamento que consiste em união de indivíduos com certo grau de parentesco.
II -  A consanguinidade, ao contrário da endogamia, mede o grau de sangue de um animal em relação às 
raças originais.
III -  Um dos efeitos da endogamia é reduzir a heterosigose.
IV -  É um sistema de acasalamento que não altera a frequência gênica.

São CORRETAS as afirmações

(A)   I e II, apenas.
(B)  III e IV, apenas.
(C)  I, III e IV, apenas.
(D)  II e IV, apenas.
(E)  I e III, apenas.

 QUESTÃO 30 

Segundo Donald M. Broom (1986), “bem-estar é o estado de um indivíduo durante suas tentativas de se ajustar 
ao ambiente”. Assinale a alternativa INCORRETA:

(A)  O cavalo apresenta as seguintes prioridades: 1. Segurança, 2. Conforto e interação social e 3. alimento.
(B)  Os suínos são animais gregários, desta forma, em situações de alerta, tendem a se agrupar, podendo 

liberar feromônios através da urina e saliva, alertando os demais sobre a situação de estresse em que se 
encontram, reagindo com medo e dificultando o manejo.

(C)  Os cavalos não têm horários para realização de atividades diárias quando estão livres, pois priorizam 
permanecer em grupo em um lugar seguro e confortável, onde passam a maior parte do tempo se 
alimentando, porém quando mantidos em baia a distribuição do tempo e das atividades se invertem.

(D)  Cavalos que recebem uma dieta com maior proporção de volumoso apresentam menor acidez no 
estômago e redução da incidência de úlceras gástricas. Cavalos secretam ácido gástrico, continuamente, 
e quando não se alimentam de forma constante, a mucosa do estômago fica exposta a estes ácidos, 
diminuindo a qualidade do bem-estar dos cavalos.

(E)  A zona de fuga é a máxima aproximação que um animal tolera a presença de um estranho ou ameaça, 
indica o estado emocional do animal, porém o tamanho da zona independe da espécie e da genética e 
será influenciada somente através da experiência vivida pelos animais.

 QUESTÃO 31 

Uma ração que é composta por 55% de milho e 8% de farinha de carne e ossos, o restante da ração é 
formado por farelo de soja e farelo de arroz integral.

Considerando a tabela a seguir, com os alimentos disponíveis e seus respectivos teores de proteína bruta.



Página 12 de 17
Língua Portuguesa / Fundamentos de Educação e Legislação / Conhecimentos específicos
CONCURSO PÚBLICO - Cargo: Docente - Área: ZOOTECNIA - Edital 78/2018

Assinale a alternativa que corresponde respectivamente ao percentual de farelo de soja e de farelo de arroz 
integral, que deve ser utilizado para que a ração apresente um teor 19% de proteína bruta:

Assinale a alternativa CORRETA:

(A)  8,825% e 10,175%.
(B)  15% e 22%.
(C)  16,5% e 20,5%.
(D)  20% e 17%.
(E)  22% e 16,5%.

 QUESTÃO 32 

A estacionalidade da produção forrageira, em sistemas de criação de bovino de corte, baseada somente em 
pastagens, faz com que os animais apresentem crescimento em degraus, com estacionalidade de produção 
de carne. No entanto, após o período de restrição alimentar, os animais que sofreram restrição, apresentam 
um crescimento mais rápido que os animais que não sofreram restrição alimentar, esse fenômeno é 
chamado de crescimento compensatório (Pires, 2010). 

Nesse contexto, assinale a opção que NÃO corresponde a uma característica que pode ser observada 
alteração devido à restrição alimentar sofrida.

(A) Ingestão de alimento é aumentada nos animais que sofreram restrição.
(B) Em relação ao peso do animal, o tamanho e crescimento dos órgãos internos, como o fígado, são 

reduzidos. 
(C) O peso e conteúdo gastrointestinal são afetados em relação a proporção do peso vivo.
(D) As exigências de energia metabolizável para mantença é reduzida em animais que estão em fase de 

compensação.
(E) A espessura da pele é aumentada em relação ao peso vivo durante a fase de compensação.

 QUESTÃO 33 

Referente aos fatores anti-nutricionais presentes nos alimentos, julgue os itens a seguir:

I -  O ácido fítico (mio- inositol hexafosfato) reduz a disponibilidade do cálcio, zinco e magnésio, porém o uso 
da enzima exógena fitase melhora a disponibilidade dos ligados ao ácido fítico, além de disponibilizar 
fósforo que estava presente na molécula do fitato.
II -  O gossipol presente na torta de girassol é toxico principalmente para os monogástricos.
III -  O glicosídio cianogênico e linamarina, presentes na raiz da mandioca (Manihot esculenta), pode ser 
reduzido com a realização da trituração e secagem da raiz.
IV -  A soja crua possui a anti-tripisina, que reduz principalmente a digestão do amido.

Estão CORRETAS as alternativas:

(A)  I e II, apenas.
(B)  II e IV, apenas.
(C)  I, II e III, apenas.
(D)  II e III, apenas.
(E)  I e III, apenas.

 QUESTÃO 34 

Considerando os sistemas de pastejo utilizados na bovinocultura, a morfofisiologia de forrageiras e os 
hábitos de pastejo dos animais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas.

(   ) Uma gramínea em pastejo contínuo, sendo sub-pastejada apresenta aumento do material senescente, e 
reduz a taxa de acúmulo de forragem.
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(   ) Uma pastagem em superpastejo continuo, a tendência é que ocorra a redução no tamanho das raízes e,  
consequentemente, da reserva de nutrientes da planta.

(   ) Na medida que, se eleva a altura do dossel forrageiro há um aumento no tamanho do bocado e uma 
redução na taxa de bocado quando as plantas do gênero Brachiaria são pastejadas por bovinos .

(   ) No Pastoreio Racional Voisin (PRV),  uma das leis é a do Rendimento Regular, que descreve que menor 
será a taxa de ganho de peso dos animais na medida que permanecerem mais tempo na mesma parcela.

Assinale a sequência correta:

(A) V, V, F, V.
(B) F, V, V, F.
(C)  V, F, V, V.
(D) F, V, V, V.
(E) F, V, F, F.

 QUESTÃO 35 

Os programas de iluminação são fundamentais para a produção de ovos férteis como na produção de ovos 
comerciais para o consumo. Nesse contexto, julgue os itens a seguir.

I -  Os galpões escuros, denominados de dark house, podem ser utilizados durante a recria das matrizes 
produtoras de ovos férteis, com objetivo de melhorar a uniformidade do lote.
II -  Durante a fase de recria devemos estimular as aves com uso de programas de iluminação, com 
fotoperíodos decrescentes, para estimular a maturidade sexual precoce, elevando a produção de ovos por 
ciclo de postura. 
III -  Para a linhagem Hy-Line a meta é que se inicie o programa de iluminação com fotoperíodo crescente, 
quando os animais atinjam 18 semanas de idade ou quando o lote atingir 5% de postura.
IV -  Um lote de galinhas poedeiras, que iniciou a fase de postura em 21 de junho, deve obrigatoriamente 
receber iluminação artificial para manter o fotoperíodo crescente, pelo menos nos próximos 6 meses.

Estão INCORRETAS as sentenças:

(A)  II e IV, apenas.
(B)  II,III e IV, apenas.
(C)  I e III, apenas.
(D)  II e III, apenas.
(E)  I e IV, apenas.

 QUESTÃO 36 

Referentes aos sistemas de criação de suínos e as raças de suínos utilizadas, analise as sentenças a seguir.

I -  No sistema de criação de suínos, conhecido como SISCAL, os animais são mantidos em piquetes, este 
sistema é indicado para todas as fases de criação, da maternidade à terminação dos animais.
II -  As matrizes criadas no sistema intensivo confinado, possuem normalmente menor incidência de 
problemas nos cascos, quando comparadas ao sistema SISCAL; embora do ponto de vista de bem estar 
animal, o sistema SISCAL seja mais adequado.
III -  Uma das raças mais adaptadas para serem utilizadas, no sistema SISCAL, é a Pietrain, pois se adapta 
bem às condições de manejo empregadas.
IV -  No sistema de produção de suínos, em cama sobreposta, tem como uma das vantagens o menor 
investimento em edificações, e desvantagem o maior consumo de água pelos animais, quando comparado 
ao sistema de criação intensivo confinado.
V -  A raça Piau é uma raça nacional que apresenta orelhas do tipo ibéricas, já a Landrace é uma raça de 
origem dinamarquesa que possui orelhas do tipo célticas.
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Estão INCORRETAS  as sentenças:

(A)  I, II e III, apenas.
(B)  II, III e IV, apenas.
(C)  II, IV e V, apenas.
(D)  I, IV e V, apenas.
(E)  II e III, apenas.

 QUESTÃO 37 

Em uma criação do peixe híbrido pintado amazônico ( Pseudoplatystoma fasciatum X Leiarius Marmoratus) 
apresenta os índices zootécnicos descritos na tabela abaixo.

Com base nos dados apresentados, desconsiderando a taxa de mortalidade, assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, os valores gastos com ração para todos os animais na Fase I e a eficiência 
alimentar, em percentagem apresentada na Fase II:

(A) R$ 604,8 e 50,50%.
(B) R$ 3024000 e 25,80%.
(C) R$ 3024 e 45,45%.
(D) R$ 604,8 e 45,45%.
(E) R$ 3024000 e 55,50%.

 QUESTÃO 38 

Entre os manejos empregados na piscicultura é INCORRETO afirmar:

(A)  O esterco bovino pode ser utilizado como adubo, pois promove o desenvolvimento do plâncton, além de 
aumentar a turbidez da água, reduzindo assim a proliferação de algas.

(B)  No sistema extensivo, de criação de peixes, o fornecimento de ração não é regular, muitas vezes sequer 
são alimentados, como a exemplo do tambaqui.

(C)  Durante a aferição da turbidez da água com uso do disco de Secchi, se a leitura for de 60 cm ou mais é 
um indicativo que o viveiro está em boas condições com boa população de fitoplâncton.

(D)  Em tanques escavados com alta densidade de peixes, o uso de aeradores é mais necessário em dias 
nublados, pois nesses dias a taxa de oxigênio dissolvido tende a diminuir, quando comparadas aos dias 
ensolarados.

(E)  É recomendado jejum antes do transporte, para que haja o esvaziamento do trato digestivo, que reduz o 
impacto negativo das excretas na qualidade da água do transporte.

 QUESTÃO 39 

A partição da energia é utilizada para melhor compreensão do aproveitamento dos alimentos, em que estão 
envolvidos os processos de digestão, absorção, metabolismo e utilização da energia ingerida pelos animais. 
Baseado nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)  A energia digestível é calculada subtraindo a energia bruta das fezes da energia bruta dos alimentos.
(B)  O incremento calórico de gorduras é menor que o de carboidratos.
(C)  Nas formulações de dietas para aves, energia digestível é a mais utilizada, pois é determinada mais 

facilmente.
(D)  Em animais monogástricos, a energia metabolizável pode sofrer variação dependendo do balanço de 

nitrogênio.
(E)  A energia líquida é obtida quando subtraímos a energia perdida na forma de incremento calórico da 

energia metabolizável.
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 QUESTÃO 40 

O período que compreende do nascimento até a primeira lactação, é considerado por muitos produtores 
como um período de menor importância, pois os animais ainda não estão produzindo leite. Porém, o 
manejo adequado neste período é fundamental para que as vacas apresentem boa produção de leite e, 
principalmente, no segundo acasalamento, se evite falhas reprodutivas. No contexto dos manejos 
empregados durante a cria e recria de novilhas leiteiras, analise as sentenças.

I -  Uma das alternativas para se reduzir a ocorrência da febre do leite (hipocalcemia) é a redução da 
concentração de cálcio nas dietas no período pré-parto.
II -  O aleitamento natura das bezerras é indicado quando a produção média diária das vacas for inferior a 
8kg de leite, ou em vacas que não descem o leite sem a presença das bezerras.
III -  Animais de raças zebuínas como Gir e Guzerá ou mestiças como a Girolando, são mais precoces, que a 
raça holandesa, pois realizam o primeiro parto antes.
IV -  As bezerras criadas em sistema de criação coletiva apresentam maior índice de mamada cruzada, que 
pode ser reduzida com a alimentação individualizada e sistema de canzil.

Estão CORRETAS as alternativas:

(A)  I e III, apenas.
(B)  I, II e IV, apenas.
(C)  II e IV, apenas.
(D)  II e III, apenas.
(E)  I, II e III, apenas.



Página 16 de 17
Língua Portuguesa / Fundamentos de Educação e Legislação / Conhecimentos específicos
CONCURSO PÚBLICO - Cargo: Docente - Área: ZOOTECNIA - Edital 78/2018



CONCURSO PÚBLICO
DOCENTE - Área: Zootecnia

Edital 78/2018

Nome do candidato

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

Questão Alternativa

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

19

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO DO CANDIDATO.
Página 17 de 17

Questão Alternativa

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

39


