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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Na lei Orgânica são expostas no Art. 18 as obri-
gações dos Vereadores do Município de Serra Talha-
da (PE). Sobre este assunto analise as proposições 
abaixo: 
 
I. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exer-
cício do cargo, nos termos desta Lei. 
II. Conceder licença, para afastamento, ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
III. Votar moção de censura pública ou mérito aos 
Secretários Municipais, representantes do poder pú-
blico, e aos demais cidadãos em relação ao desem-
penho de suas funções. 
IV. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
V. Autorizar a referendo e convocar plebiscito, exceto 
os casos previstos nesta Lei. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e IV; 
C) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12) As ações do Governo Municipal na Educação de 
Serra Talhada receberam o reconhecimento 
__________, a Medalha ______________________. 

O Cerimonial de entrega da premiação aconteceu no 
Centro de Convenções em Olinda - PE, no dia 28 de 
abril de 2012. A secretaria Municipal de Educação 
esteve representada pelo Sr. Joaquim Alves da Silva, 
que assume a Pasta da Diretoria de Planejamento.  
 
A) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Instituição 
nota 10; 
B) Do Ministério da Educação e Cultura; Instituição 
nota 10; 
C) Do ENEAD; Jovens Talentos; 
D) Do Ministério da Educação e Cultura; Amigos da 
Escola; 
E) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Presiden-
te Tancredo Neves - Mérito Educação. 
 
13) Sobre os ilustres nomes que comandaram o Mu-
nicípio de Serra Talhada (PE), alguns se destacam, 
começando as jornadas políticas com o Barão do Pa-
jeú em 1892, até os dias de hoje. Qual desses senho-
res abaixo citados obtiveram o mandato maior: 
 
A) Hildo Pereira de Menezes; 
B) Sebastião Andrade Oliveira; 
C) José Ferdinando Feitosa; 
D) Augusto César E. de Carvalho; 
E) N.D.A. 
 
14) Serra Talhada (PE) é bastante conhecida como a 
Capital do Xaxado, mas também por ter grandes per-
sonagens históricos talhadenses. Sobre estes nativos 
de Serra Talhada é INCORRETO afirmar: 
 
I. Agamenom Magalhães - Ministro da Justiça e do 
Trabalho no Governo Vargas, Interventor e depois 
Governador de Pernambuco, considerado um dos 
grandes “estadista” da política nacional. 
II. Solidônio Leite - Instrumentista, considerado um 
dos maiores do mundo. 
III. Moacir Santos – Filósofo. 
IV. Arnoud Rodrigues - Ator, escritor, humorista, com-
positor e cantor. 
V. Virgolino Ferreira da Silva (Lampião) - Figura em-
blemática que trafega entre o bem e o mal. Conside-
rado o rei do Cangaço, Lampião “reinou” nos sertões 
de 1922 até 1938 quando foi morto numa emboscada 
em Sergipe. Considerado herói por alguns e bandido 
por outros, escreveu uma das principais páginas da 
história do Nordeste e do Brasil. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e III; 
C) Estão corretas apenas a I, IV e V; 
D) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) As melhores Secretarias Municipais de Educação 
do Brasil foram homenageadas durante o Congresso 
Nacional da Educação Pública Municipal, em Santa 
Catarina. A educação de Serra Talhada (PE) está 
incluída entre as cem e recebe o 10º Prêmio Educa 
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Brasil, na pessoa do secretário Israel Silveira. A Se-
cretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) obte-
ve tal premiação devido a: 
 
A) O trabalho de inclusão e melhoria da qualidade do 
ensino e a política de valorização dos professores; 
B) Melhor estrutura física e equivalente aproveitamen-
to do corpo docente da mesma; 
C) Mais alto percentual de capacitação profissional no 
programa de treinamento de mídias digitais; 
D) Terceira colocação nas Olimpíadas Nacionais de 
Ciências Exatas e suas Tecnologias; 
E) Segundo lugar Nacional no ENEM, nas escolas 
públicas. 
 
16) Antonio Palocci anunciou a saída da casa civil e 
foi o primeiro ministro do governo da presidente Dilma 
Rousseff a deixar o cargo. O ex-chefe da Casa Civil 
anunciou sua saída no dia 7 de junho de 2011, quan-
do foram divulgadas denúncias de que seu patrimônio 
aumentou 20 vezes em quatro anos, entre 2006 e 
2010. Depois da renúncia de Palocci, quem assumiu 
seu lugar: 
 
A) Paulo Bernardo; 
B) Gleisi Hoffman; 
C) Moreira Franco; 
D) Helena Chagas; 
E) Celso Amorim. 
 
17) O primeiro 7 de Setembro, Dia da Independência, 
da presidente Dilma Rousseff foi marcado por protes-
tos em Brasília. Esta manifestação ocorreu a partir de 
mobilizações das pessoas nas redes sociais. Sobre 
esta manifestação é CORRETO afirmar: 
 
A) Foi uma Marcha a favor da Independência das mu-
lheres e contra o machismo; 
B) Foi denominada Marcha Contra a Corrupção; 
C) Foi uma movimentação contra a homofobia; 
D) Foi organizado por jovens, contra as drogas; 
E) Foi uma manifestação em combate ao câncer de 
mama. 
 
18) Começou tímida na Tunísia, ainda no final de 
2010. Logo uma onda varreu o Oriente Médio e o nor-
te da África. A revolta pelo fim dos regimes autoritá-
rios tomou conta de países. Sobre essas revoltas co-
nhecidas como Primavera Árabe, responda: Qual di-
tador foi derrubado pelo povo primeiro: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Muamar Kadafi; 
C) Zine El Abidine Bem Ali; 
D) Abdullah Saleh; 
E) Rei Hamed. 
 
19) Sobre as atuações do IPHAN em Pernambuco, 
analise as proposições abaixo: 
 
 

I. No município de Jaboatão dos Guararapes, execu-
tou-se obra de preservação na Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres. 
II. Na cidade de Goiana, foi restaurada a Igreja Nossa 
Senhora do Amparo, após trabalho emergencial. 
III. Com a participação dos monges carmelitas na 
contratação de mão-de-obra, a cobertura e as esqua-
drias da nave do Convento de Santo Alberto foram 
restauradas. 
IV. Em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Dami-
ão teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova ilu-
minação, obras de recuperação do piso e da cobertu-
ra, com recursos e supervisão do IPHAN. 
V. Em Olinda a igreja abacial do Mosteiro São Bento 
teve seus elementos artísticos restaurados, sobretudo 
o altar-mor; em operação que durou sete meses, en-
volvendo 30 profissionais. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I, III e V; 
B) Apenas II, IV e V; 
C) Apenas III, IV e V; 
D) Apenas I e II; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
20) União para promover os estados do Nordeste no 
país e no exterior. Essa foi a tônica do discurso do 
secretário de Turismo de Pernambuco, Silvio Costa 
Filho, na apresentação, no Recife (PE), sobre os pre-
parativos dos estados nordestinos para a Copa de 
2014. A platéia é composta por empresários brasilei-
ros e estrangeiros que participam do Encontro Inter-
nacional de Investimentos Imobiliários e Turísticos do 
Nordeste Brasileiro. 
 
Qual das alternativas abaixo é uma cidade do Nor-
deste brasileiro que NÃO sediará a Copa do Mundo 
de 2014: 
 
A) Salvador; 
B) Recife; 
C) Natal; 
D) Ceará; 
E) Maceió. 

21) A Verrugose doença que é muito comum no Nor-
deste brasileiro, embora não seja, economicamente, 
tão importante como na Região Sudeste. A verrugo-
se pode afetar quaisquer partes aéreas da planta, 
principalmente tecidos em fase de crescimento, o 
que reflete negativamente no desenvolvimento e na 
produção da planta. O agente etiológico causador 
desta enfermidade é: 
 
A) Cladosporiumherbarum; 
B) Pisumsativum; 
C) Zeamays; 
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D) ColletotrichumgloeosporioidesPenz; 
E) Glomerellacingulata. 
 
22) A Antracnose é a doença mais comum da parte 
aérea do maracujazeiro. Mesmo em regiões onde 
não tem tanta importância, como no Semiárido, essa 
doença pode se tornar bastante prejudicial se o am-
biente for favorável, a exemplo do que ocorre na 
época das chuvas. Com relação a esta doença assi-
nale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O fungo que causa a doença está presente em 
quase todas as áreas produtoras de maracujá do 
Nordeste brasileiro, tem uma ampla gama de hospe-
deiros e ataca as mais diferentes frutíferas tropicais, 
tais como a mangueira e outras; 
B) No início, as manchas foliares são grandes e ole-
osas, depois regridem e tornam-se escuras e de 
formato irregular; 
C) As lesões podem coalescer e atingir grandes á-
reas do limbofoliar, levando à queda das folhas; 
D) O fungo sobrevive em restos de cultura e na pró-
pria planta de uma estação para outra, o que au-
menta a severidade no segundo ano de cultivo; 
E) A doença tem seu desenvolvimento favorecido 
pela alta umidade, principalmente no período de 
chuvas e por temperaturas entre 21ºC e 27 ºC. 
 
23) A bacteriose ou murcha é doença mais importan-
te da cultura da mandioca no Brasil. Em regiões on-
de as condições climáticas são favoráveis como o 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, esta doença torna-se 
limitante podendo ocasionar perdas totais quando 
variedades suscetíveis são cultivadas. O agente eti-
ológico desta enfermidade é: 
 
A) Xanthomonascampestris; 
B) Phytophthorasp; 
C) Fusariumgraminearum; 
D) Sphacelomamanihoticola; 
E) Colletotrichum gloeosporioides. 
 
24) O problema da erosão, quase sempre resultante 
de algum tipo de degradação ambiental, pode gerar 
mais degradação na medida em que se desenvolve, 
como, por exemplo, o assoreamento de rios e perda 
de área agrícola. Em áreas rurais, vários fatores in-
teragem para determinar a intensidade desse pro-
cesso erosivo. Entre eles, NÃO podemos destacar: 
 
A) Índice pluviométrico; 
B) Características do solo (textura e estrutura); 
C) Tamanho e declividade da encosta; 
D) Tipos de uso e manejo do solo; 
E) Práticas não conservacionistas adotadas. 
 
25) Os solos são classificados quanto à granulome-
tria, EXCETO a alternativa: 
 
A) Pedagônicos; 
B) Matacões; 

C) Pedegrulhos; 
D) Sitle; 
E) Areia. 
 
26) São exemplos de solos quanto à composição 
química, classificados como solos finos no grupo 
dos silicatos, EXCETO a alternativa: 
 
A) Feldspato; 
B) Quartzo; 
C) Hematita; 
D) Mica; 
E) Serpentina. 
 
27) Com relação aos cuidados na preparação do 
solo na hora do plantio é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Alternar o tipo de implemento empregado e a pro-
fundidade de trabalho; 
B) A quebra excessiva dos torrões, com a pulveriza-
ção do solo, deixa-o mais exposto ao aparecimento 
de crostas superficiais e, por conseguinte, à erosão; 
C) O preparo do solo com umidade excessiva au-
menta o risco de compactação, além de provocar a 
aderência de terra aos implementos, dificultando o 
trabalho; 
D) A condição ideal de umidade para trabalhar o ter-
reno se dá quando o solo está friável, ou seja, sufici-
entemente úmido para não levantar poeira durante o 
seu preparo; 
E) Conservar o mínimo de resíduos vegetais sobre a 
superfície do terreno na hora do corte. 
 
28) Apodridão-negra do fruto do abacaxizeiro tam-
bém conhecida como podridão-mole, é a doença de 
pós-colheita que maiores perdas pode causar nos 
frutos destinados ao mercado, respondendo por per-
das elevadas em frutas destinadas ao consumo in 
natura e a indústria. O agente Etiológico dessa en-
fermidade é: 
 
A) Chalaraparadoxa; 
B) Fusarium moniliforme; 
C) Gibberellafujikuro; 
D) Steneotarsonemus ananás; 
E) Phytophthoranicotinae. 
 
29) A mancha-amarela é uma doença de etiologia 
viral que pode infectar o fruto e a planta do abacaxi-
zeiro. É causada pelo Tomato spotted wiltvírus, pa-
tógeno que, além de provocar a doença no abacaxi-
zeiro, pode infectar culturas como tomate, berinjela, 
batata, fumo entre outras. Esta doença tem como 
principal vetor o: 
 
A) Tripstabaci; 
B) Rotylenchusreniformis; 
C) Meloidogyne; 
D) Tripsjavanica; 
E) Helicotylenchusdihystera. 
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30) Nas unidades de medidas das superfícies agrá-
rias um Acre corresponde a quantos metros quadra-
dos: 
 
A) 100 m2; 
B) 24.200 m2; 
C) 4.064 m2; 
D) 48.400 m2; 
E) 27.255 m2. 
 
31) Medida agrária constituída por terras destinadas 
à cana de açúcar é a: 
 
A) Alqueirão; 
B) Braça; 
C) Quadra; 
D) Tarefa; 
E) Légua. 
 
32) A comercialização de produtos agrícolas é dife-
rente de outros mercados, como comércio e indús-
tria. Algumas dessas diferenças podem ser percebi-
das a partir das características do produto e da pro-
dução. As características principais dos produtos 
agrícolas são, EXCETO, a alternativa: 
 
A) São volumosos barateando o transporte e o ar-
mazenamento; 
B) São perecíveis se não se dispõe de forma ade-
quada de armazenagem; 
C) Precisam ser comercializados rapidamente; 
D) São produzidos na forma bruta; 
E) Necessitam ser transformados antes de ser vendi-
dos ao consumidor final. 
 
33) A produção agrícola apresenta algumas caracte-
rísticas, EXCETO, a alternativa: 
 
A) Variabilidade da produção anual; 
B) Sazonalidade; 
C) Atomização da produção; 
D) Variação da qualidade do produto; 
E) Facilidade de ajustamento. 
 
34) Auréia é utilizada como fonte protéica de baixo 
custo na produção de rações para bovinos confina-
dos e também como fator de incentivo ao consumo 
de forragens volumosas de baixa qualidade. Em re-
lação à toxidade da ureia assinale a alternativa IN-
CORRETA: 
 
A) Quando esta é fornecida em grandes quantida-
des; 
B) Devido à grande homogeneidade feita junto à 
mistura; 
C) A deficiência de carboidratos digestíveis na ra-
ção; 
D) A baixa qualidade da forragem consumida; 
E) Debilidade orgânica do animal por fraqueza ou 
jejum. 
 

35) A quantidade de uréia necessária para provocar 
o quadro de intoxicação depende de diversos fato-
res, principalmente velocidade de ingestão, pH do 
rúmen e grau de adaptação do animal. Geralmente, 
níveis ingeridos num curto espaço de tempo, provo-
cam intoxicação em animais não adaptados. Estes 
níveis tóxicos são de: 
 
A) 0,45 a 0,50 g de uréia/kg PV; 
B) 0,33 a 0,44 g de uréia/kg PV; 
C) 0,35 a 0,50 g de uréia/kg PV; 
D) 0,40 a 0,50 g de uréia/kg PV; 
E) 0,20 a 0,40 g de uréia/kg PV. 
 
36) Dentre as medidas de prevenção da mastite bo-
vina nos animais destinados a produção de leite, 
podemos afirmar que, EXCETO: 
 
A) Não deixar entrar na propriedade animais com 
lesões nos tetos; 
B) Sempre que comprar vacas de outros rebanhos, 
deixá-las em quarentena, para depois juntá-las ao 
rebanho; 
C) Não deixar de fazer higiene das instalações, co-
mo lavagem, aplicação de desinfetantes; 
D) Colocação de pedilúvios na entrada e saída da 
sala de ordenha; 
E) Só efetuar o pré dip, com uso de desinfetantes 
apropriados. 
 
37) Dentre as medidas curativas da mastite bovina 
em gado leiteiro, assinale a alternativa INCORRE-
TA: 
 
A) Proceder à limpeza e desinfecção das feridas, 
para evitar contaminação secundária por bactérias; 
B) Em lesões muito grandes não fazer um curativo, 
não utilizar pomadas contendo antibióticos e colocar 
apenas uma gaze como compressa; 
C) Repetir o tratamento quantas vezes for necessá-
rio até que a lesão cicatrize; 
D) Coletar material que pode ser o líquido ou um 
pedaço da ferida e enviar para o laboratório para 
que seja feito um diagnóstico correto da doença; 
E) Orientar os ordenhadores, principalmente os itine-
rantes, que fazem ordenha em várias propriedades e 
podem assim disseminar a doença. 
 
38) Os principais prejuízos causados pela mastite 
bovina em gado leiteiro são EXCETO a alternativa: 
 
A) Redução na produção de até 10%; 
B) Descarte do leite; 
C) Honorários de médicos veterinários; 
D) Descarte precose de fêmeas; 
E) Morte de animais recém-nascidos. 
 
39) Em relação ao tratamento da linfadenite caseosa 
que acomete principalmente caprinos e ovinos, assi-
nale a alternativa INCORRETA: 
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A) O tratamento com antibióticos geralmente não é 
recomendado; 
B) O abscesso deve ser drenado no local onde o 
rebanho permanece; 
C) Os animais devem ser isolados para serem trata-
dos; 
D) Os abscessos já rompidos devem ser lavados 
com solução antisséptica, protegendo-o com gaze 
embebida em solução antisséptica; 
E) A emoção cirúrgica do abscesso, inclusive da 
cápsula, reduz de maneira eficaz a possibilidade de 
contaminação do ambiente. 
 
40) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma doença transmitida por vírus que acomete a 
criação de galinhas caipiras: 
 
A) Coriza Infecciosa; 
B) Bouba Aviária; 
C) Doença de Newcastle; 
D) Doença de Gumboro; 
E) Bronquite Infecciosa das Galinhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




