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Um pingo de cola aqui �       Somente. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

O texto serve de base par as questões 001 a 005. 
 

Há incerteza na mudança 
 
 O filósofo Bertrand Russel, ao afirmar que “a mudança é 
indubitável, mas o progresso é uma questão controversa”, nos 
apresenta uma certeza e uma dúvida. A certeza se refere ao 
caráter dinâmico do universo no qual vivemos e a dúvida nos 
atinge  quando questionamos se tal mudança será benéfica ou 
não. 
 Vivemos num universo dinâmico e as mudanças 
climáticas, junto aos ciclos dos movimentos aparentes dos 
astros, criando dias e noites, talvez sejam as provas mais 
evidentes disso. É  interessante perceber como este dinamismo 
permeia a vida do homem, não só individualmente, mas também 
socialmente. Impérios são criados, conhecem seu apogeu e 
depois são destruídos, cedendo lugar a outros. As formas de 
vida também sofrem alterações através do tempo (teoria da 
evolução das espécies, de Darwin) e até mesmo os minerais, 
sujeitos à erosão e à ação oxidante da nossa atmosfera, se 
transformam em outras substâncias. 
 Correto está o filósofo, ao afirmar que “a mudança é 
indubitável”. Porém a questão do progresso, ou seja, uma 
mudança positiva deve ser analisada com mais cuidado. A partir 
da definição de progresso como mudança positiva, podemos nos 
perguntar ”positiva sob qual ponto de vista?”.  Manuel Bonfim, 
em seu texto “A América Latina: males de origem” associa o 
progresso social a uma sociedade continuamente mais justa.  
Por outro lado, a revolução industrial, período de significativo 
progresso tecnológico, condenou mulheres e crianças a jornadas 
de trabalho desumanas, em troca de salários miseráveis. O 
progresso, nesse caso, representa uma mudança positiva apenas 
para o capitalista. 
 Passando da sociologia para a ecologia, podemos 
perceber pelo texto “Bad evolution” de Alamma Mitchell, como 
o equilíbrio entre as espécies de uma lagoa pode ser alterado em 
função do aumento da temperatura. Entretanto, um ligeiro 
aumento na temperatura média do planeta pode reduzir o rigor 
do inverno em países “frios”, aumentando a capacidade de 
produção agrícola desses países. Nesse caso o aumento de 
temperatura média do planeta deve ser considerado uma 
mudança positiva ou negativa?  
 Deve ficar claro que, muitas vezes, o ser humano não 
tem condições de avaliar o impacto causado por suas atividades. 
Sabemos que a instalação de uma usina termoelétrica provoca o 
aumento da acidez nas chuvas da região onde se encontra, mas  

qual o impacto sobre o meio ambiente devido a todas as outras 
atividades humanas? A aplicação de um determinado projeto 
social pode melhorar a vida de algumas pessoas em detrimento 
de outras. Como avaliar se isso é benéfico ou maléfico? 
 As palavras de Bertrand Russel, publicadas em 1959, 
continuam atuais e talvez nunca percam a atualidade. Talvez a 
humanidade deva continuar mudando sempre, sem nunca saber 
qual o próximo passo. Talvez estejamos condenados a 
continuar mudando, sem saber se caminhamos em direção à 
perpetuação da vida ou ao seu extermínio. Talvez Herbert 
Spencer esteja certo... e o progresso seja apenas parte da 
natureza humana.  
(Aldebaran L. do Prado Júnior. IN: Vestibular Unicamp – 
Redações 2003. Campinas. Editora da Unicamp. 2003, p. 51) 

 
Questão 001 
Para a produção de um texto dissertativo  argumentativo é 
preciso que seja organizado  obedecendo aos critérios da 
estrutura do texto que se divide em introdução, 
desenvolvimento e conclusão.  Com base no que foi dito, qual 
a ideia principal defendida pelo autor na parte introdutória? 

a) O dinamismo é característica do universo, do planeta e 
da vida humana;  

b) O mundo em que vivemos muda com certeza, mas não 
temos como saber se essa mudança é ou não benéfica;  

c) A dificuldade de saber se a mudança é benéfica ou 
não;  

d) As formas de vida sofrem alterações através do 
tempo; 

e) A condenação de mulheres e crianças a jornadas de 
trabalho desumanas. 
 

Questão 002 
Ao usar argumentos para fundamentar uma tese, o autor se 
utiliza de diferentes tipos na defesa do ponto de vista.  No 4º 
parágrafo, qual o tipo de estrutura de parágrafo o autor 
utilizou? 

a) Exemplos e relações de causa e efeito  
b) Exemplo e alusão histórica  
c) Citação e alusão histórica 
d) Citação e exemplo 
e) Alusão histórica e relações de causa e efeito 

 
 
 
 
 
 

Senhor(a) candidato(a), este é seu caderno de provas objetivas  para o Concurso Público 001/2012 da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAPOATÃ  -  SERGIPE. Verifique se este caderno contém um total de 30 questões, numeradas de 1 a 30 (1 
a 20 - Conhecimentos Básicos; 21 a 30 - Conhecimentos Específicos), caso constate alguma falha, solicite imediatamente 

ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

Para os cargos que contenham itens que avaliam conhecimentos na área de informática, salvo quando expressamente 

contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e em língua portuguesa, que o 

mouse está configurado para pessoas destras e que clicar significa clique simples e clique duplo corresponde a cliques 

com o botão esquerdo do mouse. Quanto às novas regras da língua portuguesa, os textos podem está adaptados, mas nas 

questões não serão cobrados tais conhecimentos. 



_________ _________________  

 ________________  

 

 

Amiga Pública Concursos - Rua Lagarto, 1909 – São José – CEP: 49015-270 – Aracaju – Sergipe - Fone/Fax: (79) 3213-0215. 
 

Questão 003 
A semântica afirma que as palavras só adquirem um significado 
se elas estiverem inseridas em um determinado contexto. 
Tomando como base a palavra inserida no texto, 
semanticamente, o que quer dizer INDUBITÁVEL? 

a) Quando não se deixa dominar; 
b) Que não pode ser expresso em palavras; 
c) Que não pode haver dúvida;  
d) Forma de raciocínio que se baseia em casos particulares; 
e) Tendência a considerar apenas os valores e os interesses. 

 
Questão 004 
Existem palavras que são empregadas para estabelecer ligação 
entre o que está sendo dito com o que foi dito anteriormente no 
texto. Assim, nas orações abaixo há um item em destaque que se 
insere nessa situação. 

a) “MAS o progresso é um questão controvérsia”; 
b) “A certeza SE refere ao caráter dinâmico do universo”; 
c) “QUANDO questionamos se tal mudança é benéfica ou 

não”; 
d) “ENTRETANTO, um ligeiro aumento na temperatura 

média”; 
e) “Talvez sejam as provas mais evidentes DISSO”.  

 
Questão 005  
Julgue as assertivas com relação aos aspectos sintático-
semânticos do texto.  

I. Na frase: “As palavras DE Bertrand Russel {...}” 
estabelece uma relação de posse. 

II. O VERBO destacado em “A certeza se REFERE ao caráter 
dinâmico do universo {...}”  quanto à transitividade, é 
transitivo direto. 

III. Em “A mudança é INDUBITÁVEL” o termo em destaque, 
sintaticamente, é predicativo do sujeito. 

 
a) Apenas II está correta 
b) Apenas I e II estão corretas 
c) Apenas I está correta 
d) Apenas I e III estão corretas  
e) Apenas II e III estão corretas 

 
O texto a seguir se refere as questões 006 a 010. 

 
Informação recorrente 

 
 Um canal de televisão, em uma de suas propagandas, 
apresentou o texto reproduzido abaixo, ao lado da imagem de 
uma mulher com uma criança no colo. 
 Ela não sabe que o homem chegou à Lua. 
 Que a vida é uma contagem regressiva. 
 Que Berlim já foi duas. 
 Que na Idade Média a Igreja vendia lugar no céu. 
 Que homens e dinossauros nunca conviveram. 
 Que muitos remédios não curam, mas viciam. 
 Que o voto do povo salvou Barrabás e condenou Jesus. 
 Que o computador foi criado para resolver problemas 
que não tínhamos. 
 Que o Sudeste alaga e o Nordeste seca. 
 Que sexo pode ser feito sem amor. 

 Que o cientista que inventou a bomba atômica recebeu 
um prêmio por isso. 
 Que somos divididos em 1º  e 3º mundo. 
 Que você vai fazer de tudo para não repetir os erros 
dos seus pais. 
 Que Getúlio saiu da vida para entrar na História. 
 Que a esmola é o imposto informal da injustiça social. 
 Que somos julgados pela aparência e condenados pela 
cor da pele. 
 Que o homem ainda não decidiu se veio do macaco ou 
de Adão e Eva. 
 Que todo muçulmano deve ir a Meca pelo menos uma 
vez na vida. 
 Que quem faz aniversário no Natal não é Papai Noel. 
 Que o cinema já foi mudo. 
 Que existe Aids. 
 Que não existe cura. 
 Quem vai explicar: você ou a vida? 
 

 GNT: Informação que forma opinião. 
                                                      (Revista Época 2000, n. 125.) 
 

Questão 006 
O texto acima apresenta uma estrutura sintática do tipo 
recorrente. Isso faz com que possa produzir um efeito durante a 
leitura, contribuindo para o objetivo da propaganda. Com base 
no enunciado, qual  o objetivo pretendido pela publicidade? 

a) Divulgar as qualidades do canal de televisão;  
b) Mostrar a importância da vida para a mulher; 
c) Passar uma informação insignificante para o público; 
d) Incentivar as mães terem filhos; 
e) Ensinar as pessoas como sobreviverem. 

 

Questão 007 
Ao iniciar o texto, o autor usa como identificação básica do 
referente o pronome ELA. A quem ele faz referência? 

a) A mulher 
b) A criança  
c) A vida 
d) A Igreja 
e) A televisão 

 

Questão 008 
Toda a estrutura sintática do texto está ligada pelo conectivo 
“que”, servindo como elemento de conexão entre as orações. 
Qual o valor semântico de todos os “quês” que compõem o 
texto? 

a) Partícula expletiva 
b) Pronome relativo 
c) Conjunção integrante  
d) Pronome interrogativo 
e) Pronome indefinido 

 

Questão 009  
Em “Ela não sabe QUE O HOMEM CHEGOU À LUA”, a 
oração destacada deve ser classificada como: 

a) Subordinada adverbial temporal 
b) Coordenada sindética conclusiva 
c) Subordinada adjetiva explicativa 
d) Subordinada substantiva objetiva direta  
e) Coordenada sindética explicativa 



_________ _________________  

 ________________  

 

 

Amiga Pública Concursos - Rua Lagarto, 1909 – São José – CEP: 49015-270 – Aracaju – Sergipe - Fone/Fax: (79) 3213-0215. 
 

Questão 010 
Na oração “Sexo pode ser feito SEM amor” presente na 10ª 
linha, o sentido da preposição em destaque corretamente é: 

a) Companhia 
b) Intensidade 
c) Causa 
d) Consequência 
e) Ausência  

 
Questão 011 
A concordância nominal, na Língua Portuguesa, é feita por meio 
de um mecanismo para marcar fortemente as relações de 
determinação ou dependência morfossintática existente entre os 
constituintes dos sintagmas nominais. Em razão disso, há um 
ERRO de concordância em um dos itens abaixo. 

a) A pizza com camarão está muito boa; 
b) Paciência é necessária para nossa sobrevivência;  
c) Os alunos acharam difíceis as questões e a redação da 

prova de Português; 
d) Ela mesma fez a roupa para o casamento da filha; 
e) Seguem inclusas as notas da mercadoria comprada. 

 
Questão 012 
Quanto ao acento grave indicativo da crase, assinale a 
alternativa que exige a obrigatoriedade. 

a) Fomos a festa na casa de minha tia; 
b) Ficou frente a frente com o bandido; 
c) Iremos a uma palestra no colégio amanhã; 
d) Ele foi até a praia com a namorada; 
e) Volte a casa no fim da tarde. 

 
Questão 013 
“O mais comum no desenvolvimento do software comercial”. 
Quanto ao grau do adjetivo, podemos dizer que se classifica 
como: 

a) Comparativo de igualdade; 
b) Comparativo de superioridade; 
c) Comparativo de inferioridade; 
d) Superlativo de superioridade;  
e) Superlativo de inferioridade. 

 
Questão 014 
O peso econômico dos BRICS é certamente considerável. Entre 
2003 e 2007, o crescimento dos quatro países representou 65% 
da expansão do PIB mundial. Em paridade de poder de compra, 
o PIB dos BRICS já supera hoje o dos EUA ou o da União 
Européia. 
Sobre os BRICS é correto afirmar que: 

a) É formado por países emergentes a exemplo do Brasil e 
China 

b) É novo plano econômico 
c) Refere-se exclusivamente a economia da China 
d) Refere-se exclusivamente a economia da África do Sul 
e) É um plano econômico que visa salvar a economia 

européia 
 
 

 

O texto abaixo poderá ajuda-lo a responder as questões 
015, 016 e 017 
 
Empresa contratada emergencialmente com dispensa de 
licitação, responsável pela ampliação do terminal 4 do 
aeroporto de Cumbica em Guarulhos. Deverá ser um dos alvos 
de investigação da comissão parlamentar mista de inquérito 
(CPMI) que pretende apurar as relações de políticos e 
autoridades públicas com o empresário goiano Carlos Augusto 
Ramos, suspeito de explorar jogos ilegais. 
 
Questão 015 
Sobre qual empresa o texto se refere? 

a) Odebrecht 
b) Delta 
c) Petrobrás 
d) Andrade Gutierrez 
e) Cumbica 

 
Questão 016 
Esta mesma empresa tomou uma importante decisão durante 
sua participação no consórcio com mais duas empresas para 
reforma do Maracanã. Que decisão foi essa? 

a) Aumentar a quantidade de consorciados 
b) Não aceitar que a obra fosse financiada pelo BNDES 
c) Mudar o nome do Maracanã 
d) Abandonar a participação no consórcio 
e) Mudar o nome da empresa 

 
Questão 017 
O empresário citado no texto é mais conhecido como: 

a) Carlos Augusto “O Rambo” 
b) Carlinhos Cachoeira 
c) Carlinhos de Goiania 
d) Augusto Ramos 
e) Ramos 

 
Questão 018 
O Advogado e juiz aposentado Pedro de Morais em seu livro 
“Lampião, o Mata Sete” Num dos pontos mais nervosos e 
contraditórios do livro, defende uma tese, sobre Lampião e 
Maria Bonita que diz respeito a: 

a) Bandidagem no sertão nordestino naquela época 
b) Seca e a fome que até os dias de hoje assola a região 
c) Sexualidade do casal 
d) Amizade de Lampião e Corisco 
e) Um suposto caso entre Lampião e Dadá mulher de 

Corisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________ _________________  

 ________________  

 

 

Amiga Pública Concursos - Rua Lagarto, 1909 – São José – CEP: 49015-270 – Aracaju – Sergipe - Fone/Fax: (79) 3213-0215. 
 

Questão 019 
Este produto foi um dos mais importantes itens de exportação 
de Sergipe, do século XVII ao XIX, especialmente em 
momentos de crise, a exemplo das invasões francesas e 
holandesas ao litoral nordestino. No início do século XVIII 
Sergipe exportava para outras capitanias: nas proximidades da 
vila de Santa Luzia do Itahyn, o produto era transportado para 
Salvador, enquanto pelo porto de Vila Nova (atual Neópolis) era 
destinada à Capitania de Pernambuco. A Bahia e Pernambuco 
produziam exclusivamente cana de açúcar e fumo.  
O produto em questão é: 

a) Cana de açúcar 
b) Fumo 
c) Farinha de mandioca 
d) Laranja 
e) Pimenta 

 
Questão 020 
Sobre o Rio São Francisco podemos afirmar: 

I. A Bacia do São Francisco tem presença marcante na 
história do território brasileiro. Foi através do São 
Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes 
do litoral.  

II. O "Velho Chico" corre por paisagens muito diferentes. Em 
sua nascente e foz o rio recebe muita água das chuvas, 
mas, na maior parte do seu curso, flui por áreas secas do 
sertão nordestino e mineiro. Daí a sua importância para a 
população sertaneja que vive perto da sua margem. 

III. Além da pesca, bastante comprometida com a construção 
de barragens para a produção de energia, as margens do 
São Francisco garantem à população sertaneja a prática da 
agricultura de subsistência. 

IV. Em 2005, teve início o polêmico projeto de transposição 
das águas do São Francisco, que pretende transportar a 
água do rio para alimentar açudes, rios temporários, 
irrigação, além de abastecimento urbano. Esse projeto 
atenderá, caso concluído, os Estados do Ceará e Rio 
Grande do Norte, numa rede de canais que formarão o 
Eixo Norte, e os Estados de Pernambuco e Paraíba, através 
dos canais que formarão o Eixo Leste. 

Dado os Itens acima, a quantidade de itens corretos é: 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 021  
A Leishmaniose é uma doença contraída pelos cães e pelos 
homens através da picada do mosquito palha. A respeito da 
Leishmania spp. É correto afirmar: 

a) Seu ciclo vital apresenta 3 formas, sendo estas: 
amastigota, promastigota e epimastigota; 

b) As leishmanias têm por habitat os vacúolos digestivos de 
células do sistema fagocitico mononuclear, onde se 
multiplicam sobre a forma promastigota; 

c) No tubo digestivo dos insetos, a reprodução do 
parasito faz-se sob a forma promastigota 

d) Na fase do ciclo vital conhecida como epimastigota há 
a multiplicação do parasito no intestino do inseto e a 
formação do flagelo 

e) O cão e o mosquito possuem um período de incubação  
semelhante , sendo que este pode variar de 4 a 20 dias 
em média. 

 
Questão 022  
 “A brucelose é uma doença infecto-contagiosa provocada por 
bactérias do gênero Brucella. Produz infecção característica 
nos animais, podendo infectar o homem. Sendo uma zoonose 
de distribuição universal, acarreta problemas sanitários 
importantes e prejuízos econômicos vultosos.” (PNCEBT, 
2006). A respeito do controle dessa doença é incorreto afirmar: 

a) O controle da brucelose apoia-se basicamente em 
ações de vacinação massal de fêmeas e diagnóstico e 
sacrifício dos animais positivos; 

b) Medidas complementares que visam diminuir a dose 
de desafio, como utilização de piquetes de parição e 
programas de desinfecção trazem como resultado a 
diminuição da quantidade de brucelas vivas no 
ambiente; 

c) Com uma cobertura vacinal ao redor de 80%, a 
freqüência de animais infectados será bastante baixa, 
proporcionando assim a redução na prevalência dessa 
zoonose; 

d) Quando as prevalências são elevadas, a vacinação na 
fase inicial do ciclo não surte o efeito esperado no 
controle da brucelose; 

e)  Em regiões onde a frequência da doença é muito 
baixa, a implantação de eficientes sistemas de 
vigilância, adaptados à realidade local, pode ser de 
grande valia na descoberta de focos de brucelose. 

 
Questão 023 
Uma das principais ferramentas empregadas em reprodução 
animal é a superovulação. Na égua o emprego desta técnica é 
limitada devido a características anatomofisiológicas próprias 
da espécie como: 
 

I. A presença da fossa ovulatória; 
II. O grande tamanho do folículo ovulatório (maior ou igual 

a 40 mm); 
III. O aspecto cuneiforme do óstio ureteral; 

 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item III está incorreto; 
c) Apenas o item II está correto; 
d) Apenas os itens II e III estão corretos; 
e) Apenas o item II está correto. 

 
 
 
 
 
 
 



_________ _________________  

 ________________  

 

 

Amiga Pública Concursos - Rua Lagarto, 1909 – São José – CEP: 49015-270 – Aracaju – Sergipe - Fone/Fax: (79) 3213-0215. 
 

Questão 024   
A respeito do ciclo estral em éguas: 

I. Após o período de ovulação, as células da teca e da 
granulosa sofrem luteinização; 

II. O fim do diestro é marcado pela regressão do corpo lúteo; 
III. O cio pode variar de 19 a 25 dias; 
IV. A duração do cio dura cerca de 4 a 8 dias, com a ovulação 

ocorrendo 1 ou 2 dias antes do final do cio. 
 

a) Apenas o item IV está incorreto; 
b) Apenas o item III está correto; 
c) Apenas o item II está correto; 
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
e) penas os itens II, III e IV estão corretos; 

 
Questão 025  
“A tuberculose causada pelo Mycobacterium bovis é uma 
zoonose de evolução crônica que acomete principalmente 
bovinos e bubalinos. Caracteriza-se pelo desenvolvimento 
progressivo de lesões nodulares denominadas tubérculos, que 
podem localizar-se em qualquer órgão ou tecido.” 
(PNCEBT,2006).  Em relação ao diagnóstico desta zoonose, 
pode-se afirmar: 

a) A tuberculinização é uma medida da imunidade celular 
contra M. bovis por uma reação de hipersensibilidade 
aguda (tipo IV); 

b) O diagnóstico clínico, associado à tuberculinização, 
possibilita a identificação de animais com tuberculose 
avançada, os quais geralmente apresentam um 
decréscimo da sensibilização alérgica. 

c) A grande especificidade dos sinais clínicos, a dificuldade 
de isolamento do M. bovis do animal vivo e o baixo nível 
de anticorpos durante o período inicial de infecção fazem 
com que os diagnósticos clínico, bacteriológico e 
sorológico tenham um valor absoluto; 

d) A escolha ou não do abate  dos animais positivos 
depende  dos métodos de diagnóstico utilizados; 

e) O diagnóstico clinico possui um valor absoluto nesta 
zoonose.  

 
Questão 026  
As ectoparasitoses, por exemplo, os carrapatos, podem 
promover perda econômica  no rebanho bovino. A maioria das 
espécies de carrapatos é silvestre e habita florestas e pastagens, 
parasitando várias espécies de animais hospedeiros. A respeito 
do controle de carrapatos em bovinos, é incorreto afirmar: 

 
a) Algumas espécies de forrageiras têm influência na 

sobrevivência das larvas nas pastagens, porque, em 
função da forma de crescimento e características 
específicas de cada uma há a formação de um 
microambiente que pode resultar na morte das larvas; 

b) Recomendam-se aplicações com intervalos de 14 a 21 
dias para os produtos convencionais (piretróides); 

c) Os principais grupos químicos de carrapaticidas são: os 
organofosforados, as formamidinas, os piretróides e as 
avermectinas. A aplicação desses produtos é feita 
somente por imersão ou pulverização; 

d) A utilização da resistência natural do bovino ao 
carrapato é um método utilizado no controle destes 
ectoparasitos. Ela pode ser feita através do 
cruzamento de bovinos resistentes e a seleção entre e 
dentro dessas raças; 

e) A implantação de lavoura, com o objetivo de 
recuperação de pastagens, é uma prática que 
indiretamente auxilia o controle do carrapato, pela 
ausência de animais na área. 

 
Questão 027 
O principal fator que limita a produção de bovinos em pasto é a 
escassez de forragem durante o período seco. Como alternativa 
para evitar a escassez de alimentos existem entre outras, a 
produção de feno e ensilagem. A respeito destes dois processos 
de conservação de forragens, é correto afirmar: 
 

a) A ensilagem é o processo de conservação de forragem 
através da fermentação aeróbica; 

b) Um dos fatores mais importantes para se ter uma  
silagem de boa qualidade  é o ponto de corte.No caso 
do milho o ideal é quando a porcentagem de matéria 
seca estiver ao redor de 47 %; 

c) Quando o milho utilizado para silagem tiver menos de 
25 % de matéria seca há maior produção de chorume 
(efluentes), perdendo-se valor nutritivo, pois os 
açúcares solúveis, proteínas, minerais e ácidos 
orgânicos, nutrientes altamente digestíveis  serão 
perdidos por lixiviação; 

d) O feno deve ser colhido com menos de 15% de 
umidade para sua melhor conservação; 

e) Com a idade, a planta torna-se mais fibrosa e aumenta 
os teores de proteína, cálcio, fósforo e sua 
digestibilidade  

 
Questão 028 
A respeito da atividade gonadotrófica em equinos: 
 

I. A melatonina possui ação antigonadotrófica; 
II. O GnRH é produzido pela hipófise e é responsável pela 

liberação de LH e FSH pelo hipotálamo; 
III. A secreção de altas concentrações de FSH pelo folículo 

dominante irá favorecer o seu crescimento e concomitante 
apoptose dos folículos secundários; 

 
a) O item II está incorreto; 
b) O item III está correto e o I está incorreto; 
c) O item I está correto e o II também está correto; 
d) O item III está correto; 
e) Os itens I e III estão incorretos e o II está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________ _________________  

 ________________  
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Questão 029 
A respeito da febre vitular a EMBRAPA escreve: 
“A taxa de animais que adoece varia de 3 a 8% em vacas adultas 
sensíveis, podendo atingir cerca de 30% nas vacas de alto risco. 
A mortalidade, no caso, pode chegar a mais de 35% dos animais 
acometidos.” A respeito desta enfermidade pode-se dizer que: 
 

I. É chamada também de febre do leite e ocorre geralmente 
no início da lactação; 

II. O problema é mais freqüente em vacas leiteiras de alta 
produção; 

III. Sua ocorrência favorece a instalação da mastite e de 
retenção placentária; 

 
a) O item II está incorreto; 
b) O item III está correto e o I está incorreto; 
c) O item I está incorreto e o II está correto; 
d) O item III está correto; 
e) Os itens I e III estão incorretos e o II está correto. 

 

Questão 030 
Dentre os distúrbios reprodutivos em bovinos pode-se afirmar: 

a) O prolongamento da fase luteínica de 14 dias para talvez 
1 a 5 meses é provocado por corpo lúteo persistente e 
tem como causa imediata a falha do endométrio em 
sintetizar PGF2α, possivelmente causada por inflamação 
aguda ou crônica do endométrio. 

b) O prolongamento da fase luteínica de 14 dias para talvez 
1 a 5 meses é provocado por corpo albicans persistente e 
tem como causa imediata a falha do endométrio em 
sintetizar LH, possivelmente causada por desnutrição e 
conseqüente falha na absorção de FSH. 

c) O encurtamento da fase luteínica de 14 dias para talvez 1 
a 5 dias é provocado por corpo lúteo persistente e tem 
como causa imediata a falha do endométrio em sintetizar 
PGF2α, possivelmente causada por inflamação aguda ou 
crônica do endométrio. 

d) O prolongamento da fase luteínica de 14 dias para talvez 
1 a 5 meses é provocado por corpo albicans persistente e 
tem como causa imediata a falha do hipotálamo em 
sintetizar FSH, possivelmente causada por feedback 
negativo. 

e) Nenhuma dos itens anteriores responde a questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________ _________________  

 ________________  
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