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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 
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QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0303 – GERENTE DE AGRICULTURA FAMILIAR 

Página 4 de 8 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Sobre a Avicultura, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Desde o inicio da produção de frangos de corte no Brasil, a 

cadeia produtiva deste produto modernizou-se e continua 
buscando formas de melhorar ainda mais o desempenho do 
setor; 

B) Devido à necessidade de redução de custos e aumento de 
produtividade, tentando com isso não perder competitividade 
em nível mundial, como consequência, tem sido uma das mais 
organizadas do pais; 

C) Dentro do complexo brasileiro de carnes, a avicultura constitui-
se na atividade mais dinâmica; 

D) O desenvolvimento dessa atividade ocorreu a partir do final da 
década de 50, nos Estados do Sudeste, principalmente, em 
Santa Catarina; 

E) Posteriormente, na década de 70, período em que houve 
profunda reorganização do complexo de carnes no Brasil, a 
atividade se deslocou para a região Sul. 

 

QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O Brasil tem sido competente tanto na produção de frango 

como na conquista do mercado exterior; 
B) Exportar a produção de frango tem sido uma prioridade para o 

país, que em 2001 ultrapassou a barreira do bilhão de dólares 
com as exportações; 

C) No que se refere ao mercado consumidor interno, o brasileiro 
tem mudado seu hábito de consumo de carnes, passando de 
um país preponderantemente consumidor de carne suína para 
consumidor da carne de frango; 

D) A qualidade, imagem de produto saudável e preços acessíveis 
auxiliaram a conquista dessa posição; 

E) A evolução do consumo per capita demonstra esse excelente 
desempenho. 

 

QUESTÃO 18 

Sobre os sistemas de produção de frango de corte, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) O sistema manual não apresenta custo de produção com 

grandes diferenças dos demais; 
B) Em melhorando os coeficientes técnicos, o sistema manual 

pode apresentar competitividade perante os demais, que 
demandam mais capital em instalações e equipamentos; 

C) O perfil dos produtores do futuro tende para sistemas maiores, 
mais capitalizados e, enfim, mais preparados para continuar 
no mercado; 

D) A implantação de novas tecnologias exige para seu 
desempenho máximo, melhor qualificação dos produtores e 
também maior volume de capital dado ao elevado custo de 
implantação; 

E) Os investimentos nos sistemas de produção têm ocasionado 
prejuízos em termos de resultados econômicos para os 
adotantes. 

 
 
 
 

QUESTÃO 19 

Os investimentos na produção de frangos de corte, normalmente 
são de baixo risco e remuneração e, por isso, caracterizam-se 
como investimentos de: 
 
A) Longo prazo; 
B) Curto prazo; 
C) Médio prazo; 
D) Curtíssimo prazo; 
E) Longuíssimo prazo. 
 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A cadeia de produção avícola nacional constitui-se no setor 

pecuário com menor índice de industrialização; 
B) As questões ambientais relacionadas a cadeia de produção 

avícola nacional tomam uma importância ainda maior, devido 
aos vários atores desta cadeia exigirem um desenvolvimento 
produtivo com qualidade nutricional e ambiental, 
principalmente, os consumidores; 

C) As questões ambientais, até um passado recente, não eram 
consideradas importantes pelos produtores rurais no manejo 
de sua unidade produtiva; 

D) Atualmente as questões ambientais passam a ser parte 
integrante do manejo cotidiano na cadeia de produção avícola 
nacional; 

E) Antes da própria implantação da atividade produtora avícola, 
algumas exigências devem ser contempladas para que a 
criação não seja uma fonte geradora de poluição. 

 

QUESTÃO 21 

A fim de evitar que a criação avícola seja uma fonte geradora de 
poluição, algumas medidas devem ser adotadas, exceto: 
 
A) Realizar um estudo preciso das características zootécnicas, 

hídricas, sociais e econômicas da criação; 
B) Identificar os resíduos gerados pela atividade, embora isso 

impossibilite o manejo dos resíduos e dimensionamento do 
sistema de tratamento; 

C) Determinar a capacidade suporte dos recursos naturais em 
receber os resíduos, com o estabelecimento de indicadores 
ambientais para monitorar a atividade; 

D) Identificar outras cadeias produtivas que poderão consorciar-
se com a avicultura; 

E) Detectar áreas ambientalmente sensíveis na propriedade e no 
seu entorno. 
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QUESTÃO 22 

Sobre os resíduos produzidos pela avicultura de corte, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) Os resíduos produzidos pela avicultura de corte compreendem 
a cama de aviário e as carcaças de animais mortos; 

B) A cama é constituída das excretas das aves, material 
absorvente (que pode ser, maravalha, serragem, sabugo de 
milho triturado, capins e restos de culturas), penas, restos de 
alimento e secreções; 

C) Para um correto manejo deste resíduo é necessário que se 
conheça sua composição; 

D) Para o melhor conhecimento da composição do resíduo o 
ideal é a realização de uma análise da cama para que o 
manejo seja feito com maior precisão; 

E) A quantidade de carcaças geradas irá depender da eficiência 
produtiva da criação, assim, quanto melhor o manejo, menores 
serão os índices de mortalidade e consequentemente uma 
maior quantidade desse resíduo será gerada. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre o aproveitamento dos resíduos produzidos pela avicultura 
de corte, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) É permitida a comercialização de cama de aviário para a 
alimentação de ruminantes; 

B) A cama pode ser aproveitada como fonte de nutrientes para as 
culturas vegetais após sofrer uma compostagem ou 
biodigestão; 

C) Os produtos dos processos de compostagem e biodigestão 
são, respectivamente, o composto e biofertilizante; 

D) As carcaças devem sofrer um processo de tratamento, sendo 
o mais correto, ambientalmente, a compostagem, mas o 
composto oriundo destes resíduos só deve ser aproveitado 
para a adubação de culturas florestais e jardinagem devido a 
questões sanitárias; 

E) Independente do tipo de substrato que se tenha, sua aplicação 
no solo deve respeitar condições básicas para que não ocorra 
poluição ambiental ou coloque em risco a saúde humana e 
animal. 

 

QUESTÃO 24 

Sobre a preservação da saúde do plantel na avicultura, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) Garantir a saúde do plantel é fundamental para que as 
características produtivas das aves, tanto o potencial genético 
quanto o aproveitamento nutricional sejam expressos na sua 
totalidade; 

B) Para a obtenção de um desenvolvimento competitivo, devem 
ser adotadas medidas que possibilitem a identificação e 
redução de riscos à saúde das aves e, por conseguinte, a do 
homem; 

C) As medidas que possibilitam a identificação e redução de 
riscos à saúde das aves baseiam-se nas boas práticas de 
produção, dando condições de rastreabilidade dos insumos e 
dos procedimentos adotados durante todo o ciclo produtivo; 

D) O programa de biosseguridade é uma ferramenta dispensável 
para proteger a saúde dos plantéis; 

E) O sucesso do programa de biosseguridade está diretamente 
relacionado com o grau de conscientização e a adesão de 
todos os funcionários à filosofia, princípios e normas que 
regem a biosseguridade. 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um aspecto a 
ser considerado para promover o bom desenvolvimento do 
programa de biosseguridade na avicultura: 
 

A) Localização do aviário; 
B) Aquisição do plantel; 
C) Mobilização de funcionários; 
D) Critérios de acesso ao aviário; 
E) Limpeza diária. 
 

QUESTÃO 26 

Sobre a vacinação de frangos de corte, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) Programas de vacinação para frangos de corte são utilizados 
com frequência uma vez que o ciclo de vida de um lote é 
longo; 

B) Todas as aves devem ser vacinadas contra a doença de 
Marek no primeiro dia de vida; 

C) Cabe ao médico veterinário responsável pelo plantel, 
determinar quanto a necessidade de vacinar as aves contra 
outras enfermidades infecciosa que eventualmente estejam 
acometendo os plantéis circunvizinhos à criação; 

D) Para estabelecer o programa de vacinação deve ser 
considerando o desafio sanitário na região e estar de acordo 
com o as normas oficiais vigentes; 

E) A vacinação incorreta ou inadequada pode ser tão prejudicial 
quanto não vacinar. 

 

QUESTÃO 27 

Em frangos de corte, as principais viroses que podem ser 
controladas através de vacinação são, exceto:  
 

A) A doença de Marek; 
B) A doença de Gumboro; 
C) Doença de Newcastle; 
D) Bronquite infecciosa das aves ; 
E) Cólera. 
 

QUESTÃO 28 

Sobre a bovinocultura, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Dentre os principais fatores inibidores da produção de carne 
bovina no Brasil, estão aqueles inerentes ao processo 
produtivo, ligados a alimentação, sanidade, manejo e potencial 
genético; 

B) Os sistemas de criação, normalmente extensivos em regime 
de pastagens, sujeitam os animais à escassez periódica de 
forragem, comprometendo seu desenvolvimento e sua 
eficiência reprodutiva, e concentrando a oferta de carne em 
determinada época do ano; 

C) A falta de adequação do potencial genético dos rebanhos ao 
ambiente e ao manejo, ou vice-versa, também é um dos 
principais entraves do setor produtivo; 

D) Os problemas de adequação do rebanho resultam em 
subutilização dos recursos disponíveis, resultando em alta 
produtividade e, consequentemente, alta disponibilidade de 
proteínas de origem animal para o consumo humano; 

E) Nas condições atuais, com o alto custo do frete, a instabilidade 
da oferta durante o ano e a concorrência de outras atividades, 
principalmente em determinadas regiões do País, a 
competitividade tornou-se elemento fundamental no setor 
pecuário de corte. 
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QUESTÃO 29 

Sobre as raças utilizadas na bovinocultura, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) No mundo, há aproximadamente mil raças de bovinos; 
B) Das raças de bovinos existentes, apenas cinquenta têm 

alguma importância numérica; 
C) No Brasil, há cerca de 60 raças que podem ser exploradas 

para produção comercial de carne bovina; 
D) As diferenças entre as raças quanto às características 

morfológicas, fisiológicas e zootécnicas podem ser atribuídas 
às diferentes pressões e direções da seleção às quais elas 
foram submetidas durante o processo evolutivo; 

E) Cada raça é dotada de composição genética diferente, 
principalmente para as características relativas ao tipo racial e, 
provavelmente, para os atributos relacionados com a 
habilidade de adaptação ao ambiente (adaptabilidade). 

 

QUESTÃO 30 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma 
característica desejável em vacas integrantes do sistema de 
produção: 
 
A) Fertilidade alta; 
B) Ganho de peso alto; 
C) Tamanho pequeno; 
D) Puberdade precoce; 
E) Longevidade. 
 

QUESTÃO 31 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma 
característica desejável em bezerros integrantes do sistema de 
produção: 
 
A) Tamanho pequeno; 
B) Puberdade precoce; 
C) Adaptação ao ambiente; 
D) Ganho de peso alto; 
E) Docilidade. 
 

QUESTÃO 32 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma 
característica desejável em touros integrantes do sistema de 
produção: 
 
A) Fertilidade alta; 
B) Puberdade precoce; 
C) Longevidade; 
D) Tamanho pequeno; 
E) Adaptação ao ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A produção de carne bovina no Brasil é praticada de forma 

intensiva; 
B) Na maioria das regiões produtoras predomina o sistema de 

cria, recria e engorda, em regime exclusivo de pastagens e 
com práticas de manejo inadequadas; 

C) A intensificação dos sistemas de produção ainda é incipiente 
no País; 

D) Um cenário possível, a médio prazo, é que as fases de cria e 
recria sejam praticadas em pastagens de melhor qualidade e 
melhor manejadas; 

E) Pretende-se que, em breve, a fase de engorda seja feita em 
regime de confinamento ou semiconfinamento, visando à 
redução da idade de abate dos animais e à produção de carne 
de melhor qualidade. 

 

QUESTÃO 34 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a raça de gado de 
corte que, atualmente, apresenta preponderância no Brasil: 
 
A) Caracu; 
B) Mocho Nacional; 
C) Nelore; 
D) Gir; 
E) Guzerá. 
 

QUESTÃO 35 

Sobre o comportamento social dos bovinos, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Os bovinos são animais gregários, ou seja, vivem em grupos; 
B) Os indivíduos agrupados tornam-se estressados; 
C) Embora a vida em grupo traga uma série de vantagens 

adaptativas, ela também traz o aumento na competição por 
recursos; 

D) A escassez de recursos resulta em interações agressivas 
entre os animais do mesmo grupo ou rebanho; 

E) Em condições naturais, a agressividade entre animais é 
controlada, pois os bovinos apresentam uma série de padrões 
de organização social. 

 

QUESTÃO 36 

Assinale a alternativa incorreta sobre as necessidades dos 
bovinos: 
 
A) Sombra é uma necessidade sempre, quer em confinamento ou 

em sistema de pastejo (extensivo e rotacionado); 
B) No sistema rotacionado, a sombra pode estar na área de 

suplementação (junto com a água e a comida) e, nesse caso, 
os animais devem ter acesso à sombra sempre que quiserem; 

C) Dois metros quadrados de sombra por animal é um número 
seguro; 

D) A água deve, de preferência, ser oferecida em bebedouros 
artificiais, com o propósito de evitar danos ambientais (erosão, 
assoreamento); 

E) Há várias referências de que a água define as ondas de 
pastejo, com os animais iniciando as ondas de desfolhação da 
forragem a partir dos pontos de água. 
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QUESTÃO 37 

Sobre a alimentação de bezerros na fase de cria, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Ao nascer, os bezerros são considerados pré-ruminantes; 
B) Ao nascer, os bezerros possuem estômago com 

características iguais ao do ruminante adulto; 
C) Nessa fase inicial da vida, o leite é um importante alimento 

para os bezerros; 
D) As mudanças anatômicas, fisiológicas e metabólicas que 

ocorrem no sistema digestivo dos bezerros são caracterizadas 
pela transição de digestão semelhante à de um monogástrico 
para digestão de ruminante; 

E) A diminuição da ingestão de leite e o início da ingestão de 
forragem e/ou concentrado estimulam a absorção de ácidos 
graxos voláteis, principal fonte energética dos ruminantes. 

 

QUESTÃO 38 

A desmama tradicional dos bezerros é realizada 
aproximadamente aos: 
 
A) 3 meses; 
B) 6 meses; 
C) 9 meses; 
D) 12 meses; 
E) 18 meses. 
 

QUESTÃO 39 

As vacas da raça Nelore atingem seu máximo de produção de 
leite: 
 
A) Nos primeiros 30 dias de lactação; 
B) Nos primeiros 45 dias de lactação; 
C) Nos primeiros 60 dias de lactação; 
D) Nos primeiros 90 dias de lactação; 
E) Nos primeiros 120 dias de lactação. 
 

QUESTÃO 40 

Sobre a alimentação de vacas de corte em gestação, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Pode-se considerar a nutrição da vaca gestante como sendo o 

primeiro passo na produção de bovinos; 
B) Qualquer tentativa de produção eficiente de bovinos está 

diretamente ligada à melhoria de condições de alimentação, 
notadamente no período de seca; 

C) Ênfase deve ser dispensada especialmente ao fornecimento 
adequado de energia, proteína, cálcio e fósforo, bem como 
para deficiências regionais de microelementos; 

D) A produção animal pode ser expressa como uma função de 
consumo e utilização de alimentos; 

E) O custo dos alimentos pode ser alto, considerando-se que a 
atividade como um todo deve ser lucrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 

Nos sistemas intensivos de produção, com pastagens de melhor 
qualidade em combinação e uso de confinamento, quando 
necessário, o abate dos bovinos deve ocorrer entre: 
 
A) 10 a 12 meses de idade; 
B) 10 a 14 meses de idade; 
C) 12 a 14 meses de idade; 
D) 14 a 20 meses de idade; 
E) 20 a 24 meses de idade. 
 

QUESTÃO 42 

Sobre as doenças que acometem bovinos, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Na pecuária de corte, prefere-se a clínica curativa em favor da 

clínica profilática; 
B) No rebanho criado a campo, torna-se difícil a observação de 

animal por animal, como acontece na pecuária de leite; 
C) Atualmente, com a facilidade de transporte, tornou-se muito 

intensa a movimentação de animais de uma região para outra; 
D) Em virtude da intensa movimentação de animas, houve 

grande disseminação de doenças entre os bovinos, 
principalmente as doenças viróticas; 

E) Para controle das doenças que acometem bovinos, utilizam-se 
as vacinações como forma preventiva. 

 

QUESTÃO 43 

No Brasil, existem vacinas obrigatórias por lei, como é o caso da 
vacina utilizada para evitar que o gado desenvolva:  
 
A) Febre aftosa; 
B) Raiva bovina; 
C) Carbúnculo sintomático; 
D) Gripe; 
E) Colite. 
 

QUESTÃO 44 

A doença bacteriana que acomete o gado e que interfere na 
reprodução, provocando aborto, é denominada: 
 
A) Febre aftosa; 
B) Brucelose; 
C) Tuberculose; 
D) Clostridiose; 
E) Botulismo. 
 

QUESTÃO 45 

A doença aguda que acomete os animais fissípedes, 
extremamente contagiosa e causada por um vírus, é 
denominada: 
 
A) Febre aftosa; 
B) Brucelose; 
C) Tuberculose; 
D) Clostridiose; 
E) Botulismo. 
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QUESTÃO 46 

A doença causada por uma toxina que ataca o sistema nervoso 
do gado acometido é denominada: 
 
A) Febre aftosa; 
B) Brucelose; 
C) Tuberculose; 
D) Clostridiose; 
E) Botulismo. 
 

QUESTÃO 47 

A doença que acomete bovinos conhecida como paratifo é 
também denominada: 
 
A) Febre aftosa; 
B) Brucelose; 
C) Salmonelose; 
D) Clostridiose; 
E) Botulismo. 
 

QUESTÃO 48 

A doença infecciosa aguda que acomete o gado, causando febre, 
perda do apetite, diarreia sanguinolenta e prostração é 
denominada: 
 
A) Febre aftosa; 
B) Brucelose; 
C) Tuberculose; 
D) Pasteurelose; 
E) Botulismo. 
 

QUESTÃO 49 

Na bovinocultura, o local utilizado pelos animais para ruminar, 
dormir e descansar é denominado: 
 
A) Área de abate; 
B) Área de passagem; 
C) Área de descanso; 
D) Área de rúmen; 
E) Área de pesagem. 
 

QUESTÃO 50 

A parte comestível da carne bovina, ainda com osso, obtida após 
os procedimentos de abate é denominada: 
 
A) Couraça; 
B) Carcaça; 
C) Esqueleto; 
D) Massa; 
E) Músculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




