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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

Partes
Número das 

questões
Peso das
questões

Peso dos
componentes

Formação Geral/Múltipla Escolha 1  a 8 60%

Formação Geral/Discursivas 9  e 10 40%

25%

Componente Específico/Múltipla Escolha 11 a 37 85%

Componente Específico/Discursivas 38 a 40 15%

75%

Questionário de percepção da Prova 1 a 9 _ _

Ministério
da Educação

1 - Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição

das respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e das

respostas do questionário de percepção da prova.

2 - Confira se este caderno contém as questões de múltipla escolha (objetivas) e discursivas de

formação geral e do componente específico da área, e as questões relativas à sua percepção da

prova, assim distribuídas:

3 - Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso

contrário, avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar

o Caderno de Respostas no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.

4 - Observe as instruções expressas no Caderno de Respostas sobre a marcação das respostas às

questõesde múltipla escolha (apenasuma respostaporquestão).

5 - Use caneta esferográfica de tinta preta tanto para marcar as respostas das questões objetivas

quanto para escrever as respostas das questões discursivas.

6 - Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque de material com

eles; não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.

7 - Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao

questionário de percepção da prova.

8 - Quando terminar, entregue aoAplicador ou Fiscal o seu Caderno de Respostas.

9 - Atenção! Você só poderá levar este Caderno de Prova após decorridas três horas do início

do Exame.
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QUESTÃO 1

Painel da série Retirantes, de Cândido Portinari.    
Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com>. Acesso em: 24 ago. 2010. 

Morte e Vida Severina
                                    (trecho)

s para sempre, 

livre do sol e da chuva, 

criando tuas saúvas.

só para ti, não a meias, 

como antes em terra alheia.

da qual, além de senhor, 

— Trabalhando nessa terra, 

tu sozinho tudo empreitas:

que também te abriga e te veste: 

embora com o brim do Nordeste.

tua derradeira camisa: 

te veste, como nunca em vida.

e tua melhor camisa: 

te veste e ninguém cobiça.

completo agora o teu fato:

e pela primeira vez, sapato.

— Como és homem, 

fosses mulher, xale ou véu.  

— Tua roupa melhor  

não se rasga nem se remenda.

— Tua roupa melhor 

como roupa feita à medida.

João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.

Analisando o painel de Portinari apresentado e o trecho 
destacado de Morte e Vida Severina, conclui-se que

A ambos revelam o trabalho dos homens na terra, 
com destaque para os produtos que nela podem 
ser cultivados.

B ambos mostram as possibilidades de desenvolvi-
mento do homem que trabalha a terra, com desta-
que para um dos personagens.

C

sucumbido pela seca, com a diferença de que a cena 

D o poema revela a esperança, por meio de versos 
livres, assim como a cena de Portinari traz uma 
perspectiva próspera de futuro, por meio do gesto. 

E -
tos da natureza, como sol, chuva, insetos, e, por 
isso, mantém uma relação de oposição com a cena 
de Portinari.

FORMAÇÃO GERAL
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QUESTÃO 2

Dom Walmor Oliveira de Azevedo.
Disponível em:<http://etica-bioetica.zip.net>. Acesso em: 30 ago. 2010. 

A charge acima representa um grupo de cidadãos 
pensando e agindo de modo diferenciado, frente a 
uma decisão cujo caminho exige um percurso ético. 
Considerando a imagem e as ideias que ela transmite, 

I. A ética não se impõe imperativamente nem 

que escolher por si mesmo os seus valores e 
ideias, isto é, praticar a autoética.

II.
por suas ações e pelo seu modo de agir na 
sociedade.

III. A ética pode se reduzir ao político, do mesmo 
modo que o político pode se reduzir à ética, em 

IV. A ética prescinde de condições históricas e 
sociais, pois é no homem que se situa a decisão 
ética, quando ele escolhe os seus valores e as 

V.
compreensão do mundo, na perspectiva do 
fortalecimento dos valores pessoais.

A I e II.
B I e V.
C II e IV.
D III e IV.
E III e V.

QUESTÃO 3
De agosto de 2008 a janeiro de 2009, o 

desmatamento na Amazônia Legal concentrou-se em 

parte do desmatamento (cerca de 80%) aconteceu em 

restante do desmatamento ocorreu em assentamentos 
promovidos pelo INCRA, conforme a política de Reforma 

indígenas (7%).

 Disponível em: <www.imazon.org.br>. Acesso em: 26 ago. 2010. 
(com adaptações).

o problema do desmatamento na Amazônia Legal 

A nos grupos engajados na política de proteção 
ambiental, pois eles não aprofundaram o debate 

B

que ocupavam mais do que a comunidade dos 
assentados pelo INCRA.

C

que desmataram mais, pois muitos ainda não estão 

D nas unidades de conservação, que costumam burlar 

realizado pelos assentados pelo INCRA.
E nos assentamentos regulamentados pelo INCRA, 

nos quais o desmatamento foi maior que o realizado 

ÁREA LIVRE 
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QUESTÃO 4
Conquistar um diploma de curso superior não 

garante às mulheres a equiparação salarial com os 
homens, como mostra o estudo “Mulher no mercado 
de trabalho: perguntas e respostas”, divulgado pelo 

nesta segunda-feira, quando se comemora o Dia 
Internacional da Mulher.

Segundo o trabalho, embasado na Pesquisa Mensal 
de Emprego de 2009, nos diversos grupamentos de 
atividade econômica, a escolaridade de nível superior 
não aproxima os rendimentos recebidos por homens 

No caso do comércio, por exemplo, a diferença de 

anos ou mais de estudo é de R$ 616,80 a mais para 
os homens. Quando a comparação é feita para o nível 

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/boachance/
mat/2010/03/08>. Acesso em: 19 out. 2010 (com adaptações).

Considerando o tema abordado acima, analise as 

I.

no mundo do trabalho e da busca por uma 

das representações de gênero. 

II. Conhecer direitos e deveres, no local de trabalho 

alteração dos padrões de inserção das mulheres 
no mercado de trabalho. 

III. No Brasil, a desigualdade social das minorias 

circunscrita pelas relações econômicas, mas 

IV. Desde a aprovação da Constituição de 1988, tem 
havido incremento dos movimentos gerados no 
âmbito da sociedade para diminuir ou minimizar 
a violência e o preconceito contra a mulher, a 
criança, o idoso e o negro.

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

QUESTÃO 5

Philippe Rekacewicz (Le Monde Diplomatique). Organização Mundial da 
Saúde, 2006. Disponível em: <http://www.google.com.br/mapas>.

Acesso em: 28 ago. 2010.

Considerando o mapa apresentado, analise as 

I. A globalização é fenômeno que ocorre de 
maneira desigual entre os países, e o progresso 
social independe dos avanços econômicos.

II. Existe relação direta entre o crescimento 
da ocupação humana e o maior acesso ao 

III. Brasil, Rússia, Índia e China, países pertencentes 
ao bloco dos emergentes, possuem percentual 
da população com acesso ao saneamento 

IV.
em geral, em países desenvolvidos. 

V. Para se analisar o índice de desenvolvimento 
humano (IDH) de um país, deve-se diagnosticar 

PIB per capita, a saúde e a educação. 

A I e II.
B I e III.
C II e V.
D III e IV.
E IV e V.
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QUESTÃO 6
Levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo e publicado em 11 de abril de 2009, com base em dados de 2008, 
revela que o índice de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil varia de 10,6 a 66,2. O levantamento inclui dados 

superiores a 10 assassinatos por 100 mil habitantes são consideradas zonas epidêmicas de homicídios. 

Disponível em: <
Acesso em: 22 ago. 2010.

A o número total de homicídios em 2008 no estado da Paraíba é inferior ao do estado de São Paulo.
B os estados que não divulgaram os seus dados de homicídios encontram-se na região Centro-Oeste.
C a média aritmética das taxas de homicídios por 100 mil habitantes da região Sul é superior à taxa média aproximada 

do Brasil. 
D a taxa de homicídios por 100 mil habitantes do estado da Bahia, em 2008, supera a do Rio Grande do Norte em 

mais de 100%.
E Roraima é o estado com menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes, não se caracterizando como zona 

epidêmica de homicídios.
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QUESTÃO 7

Para preservar a língua, é preciso o cuidado de falar 
de acordo com a norma padrão. Uma dica para o bom 
desempenho linguístico é seguir o modelo de escrita dos 

normativa; trata-se apenas de ilustrar o modelo dado 
por ela. A escola é um lugar privilegiado de limpeza 
dos vícios de fala, pois oferece inúmeros recursos para 
o domínio da norma padrão e consequente distância 

trata-se do legado mais importante da humanidade.

PORQUE

mundos, de criar realidades, de evocar realidades não 
presentes. E a língua é uma forma particular dessa 
faculdade [a linguagem] de criar mundos. A língua, 
nesse sentido, é a concretização de uma experiência 

XAVIER, A. C. & CORTEZ, S. (orgs.). Conversas com Linguistas:
virtudes e controvérsias da Linguística. Rio de Janeiro: 

Analisando a relação proposta entre as duas asserções 
acima, assinale a opção correta.

A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 

B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas 

C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e 
a segunda é uma proposição falsa.

D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a 
segunda é uma proposição verdadeira.

E As duas asserções são proposições falsas.

ÁREA LIVRE 

QUESTÃO 8

Isótopos radioativos estão ajudando a diagnosticar 
as causas da poluição atmosférica. Podemos, com 
essa tecnologia, por exemplo, analisar o ar de uma 
região e determinar se um poluente vem da queima do 
petróleo ou da vegetação. 

Outra utilização dos isótopos radioativos que 

para uso da agricultura é a irradiação nos alimentos. A 
técnica consiste em irradiar com isótopos radioativos 
para combater os micro-organismos que causam o 
apodrecimento dos vegetais e aumentar a longevidade 
dos alimentos, diminuindo o desperdício. A irradiação 

grandes indústrias que vendem frutas ou suco utilizam 
essa técnica.

e a ressonância magnética, que conseguem apontar, 
sem intervenção cirúrgica, mudanças metabólicas em 

detectar tumores que ainda não causam sintomas, 
possibilitando um tratamento precoce do câncer e 
maior possibilidade de cura.

Correio Popular de Campinas, 22 ago. 2010, p.B9 (com adaptações).

A notícia acima

A comenta os malefícios do uso de isótopos radioativos, 
relacionando-os às causas da poluição atmosférica.

B elenca possibilidades de uso de isótopos radioativos, 
evidenciando, assim, benefícios do avanço 
tecnológico.

C destaca os perigos da radiação para a saúde, 
alertando sobre os cuidados que devem ter a 
medicina e a agroindústria. 

D propõe soluções nucleares como ferramentas de 
diagnóstico em doenças de animais, alertando para 
os malefícios que podem causar ao ser humano.

E

tratamento em que se utilizam isótopos radioativos 
para matar os micro-organismos que causam o 
apodrecimento dos vegetais.



ZOOTECNIA 7

2010
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO 9

As seguintes acepções dos termos democracia e ética foram extraíd

democracia. POL. 1 governo do povo; governo em que o povo exerce a soberania 2 sistema político cujas ações 
atendem aos interesses populares 3 governo no qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas 
públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo princípios permanentes de legalidade 4 sistema 
político comprometido com a igualdade ou com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos 5 governo 
que acata a vontade da maioria da população, embora respeitando os direitos e a livre expressão das minorias

ética. 1 

presentes em qualquer realidade social 2 p.ext. conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um 
indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

Comportamento ético nas sociedades democráticas.

Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:

b) evidências de um comportamento não ético de um indivíduo; (valor: 3,0 pontos)
c) exemplo de um comportamento étic

RASCUNHO - QUESTÃO 9

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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QUESTÃO 10
Para a versão atual do Plano Nacional de Educação (PNE), em vigor desde 2001 e com encerramento previsto 

para 2010, a esmagadora maioria dos municípios e estados não aprovou uma legislação que garantisse recursos para 
cumprir suas metas. A seguir, apresentam-se alguns indicativos do PNE 2001. 

parte de turmas de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Parece muito, mas representa apenas um terço 
dos mais de 29 milhões de pessoas que não chegaram 
à 4ª série e seriam o público-alvo dessa faixa de 
ensino. A inclusão da EJA no Fundo de Manutenção e 

uma fonte de recursos para ampliar a oferta, mas não 
atacou a evasão, hoje em alarmantes 43%.

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas>. 
Acesso em: 31 ago. 2010 (com adaptações).

Com base nos dados do texto acima e tendo em vista que novas diretrizes darão origem ao PNE de 2011 – documento 
que organiza prioridades e propõe metas a serem alcançadas nos dez anos seguintes –, redija um único texto 

diminuindo a repetência e o abandono.

Em seu texto, contemple os seguintes aspectos:

b) uma proposta de ação que garanta a qualidade do ensino e da aprendizagem e diminua a repetência e a evasão. 

RASCUNHO - QUESTÃO 10

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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QUESTÃO 11
Uma das atividades essenciais para se avaliar as 
condições dos enxames e, posteriormente, indicar o 
manejo a ser utilizado é a revisão das colmeias. Para ser 
bem-sucedida, o operador dessa revisão deve respeitar 

I.
da cera.

II. utilizar o equipamento de proteção individual 
(EPI) em todas as atividades de manejo. 

III.

IV.

os quadros.

Estão corretos apenas os procedimentos

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

QUESTÃO 12
Creep-feeding

acesso somente ao bezerro. É um sistema prático que 
visa à suplementação da cria sem separá-la de sua mãe. 

.

Entretanto, o êxito de qualquer suplementação depende 

sistema creep-feeding, o zootecnista deve

A

B

C

D

E

antecipar a desmama dos animais no sistema.

QUESTÃO 13

in vitro, associados aos sumários e exposições 

nas populações. Considerando os problemas que a 

I.

sendo essas perdas decorrentes da diminuição 

II.
imprimam suas características raciais a seus 

a se tornar preocupantes devido à perda de 
produtividade desses animais.

III.

levando os animais a problemas reprodutivos 

IV.
em populações pequenas, as opções para 

os pecuaristas acabem acasalando animais 

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

COMPONENTE ESPECÍFICO
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QUESTÃO 14

experimentalmente duas densidades de tilápias 
tailandesas alimentadas com ração comercial e 

abaixo sintetiza os resultados obtidos no experimento.

Densidade de tilápias tailandesas                                
em tanques-rede

Tanques A (n =10) B (n = 10)

Volume do tanque-rede (m3) 4 4

Número de peixes inicial 1040

3) 174

2 2

440

1,4 2

299,2

Sobrevivência (%) 98 98

298

977

Conversão alimentar 2,1:1 2,1:1

0,49 0,49

Custo com ração para              1,07 1,03

A os valores de conversão alimentar são incompatíveis 

B

C 3 é o recomendado de acordo 

D a produtividade dos tanques B é maior que A em 
relação ao volume total ocupado.

E os tanques B são economicamente insustentáveis, 
pois necessitam de muita ração.

QUESTÃO 15

production. In: International Grassland Congress Proceedings,

A o superpastejo é consequência das condições 

B

não ser o adequado para as condições impostas.
C

por animal devido à possibilidade de seleção da 

D

E a taxa de lotação elevada permite que o animal 

QUESTÃO 16
Os minerais são importantes na alimentação dos 
equinos, promovendo bom desenvolvimento ao 

coincide com os períodos de

A início da lactação e aparecimento do estro.
B

C

D

E início da puberdade e o estro.
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QUESTÃO 17

alimentos: adotar os valores encontrados em tabelas 
publicadas ou solicitar análise química em um 

um zootecnista utilizou a composição química das 
matérias-primas presentes em uma tabela. Entretanto, 

maiores do que os encontrados na tabela de alimento. 

composição indicada pela análise laboratorial, é correto 

A

B

C

qualidade.
D diminuição no custo total da dieta, pela utilização de 

menor quantidade de alimento.
E utilização de maior quantidade de alimento que a 

QUESTÃO 18

Um lote de vacas leiteiras com peso corporal (PC) médio 

do PC em matéria seca (MS). Considerando apenas 

que apresenta um teor de PB de 10% e de NDT de 80% 
(valores expressos na MS). Além do volumoso, esses 
animais vão receber um concentrado que irá compor a 
dieta total.

leiteiras?

A 12% de PB e 48% de NDT
B 18% de PB e 72% de NDT
C 18% de PB e 80% de NDT
D 20% de PB e 48% de NDT
E 20% de PB e 80% de NDT

QUESTÃO 19
De acordo com estudos recentes publicados na 

Austrália e no Canadá, cada 1% de acréscimo de 

seca consumida.

GIA Letters apud ABDALLA, A. L. et al.
Utilização de subprodutos da indústria de biodiesel na alimentação de ruminantes– 

Revista Brasileira de Zootecnia

Consumo de matéria seca para bovinos mestiço e nelore

Variáveis Grupo           Mínimo Máximo

CMS,              Mestiço 12,74
Nelore 10,78

AZEVÊDO et.al
BR-Corte,

Com base na tabela e considerando apenas o 

nível de consumo mais contribuirá para diminuição da 

A

B

C

D

E

QUESTÃO 20

inicia-se no momento da compra, dando prioridade a 

procedimentos de análise para adquirir produtos que 
irão permitir a elaboração de dietas com qualidade. Para 

A

a salmonela. 
B

C

proteína bruta, independente de conter ou não casca. 
D

E
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QUESTÃO 21

s que podem ser utilizadas na nutrição animal. Todo 

a).

In: Revista Brasileira de Zootecnia.

I.

II.

III.

IV.

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D II e III.
E III e IV.



ZOOTECNIA 13

2010
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO 22

2

2 (G2). 

Lote Galpão
Consumo                         

(kWh/ave)

Consumo                            

(kWh/kg)
Fator de carga

1 1 0,143 0,420

1 2 0,111

2 1 0,094 0,180

2 2 0,104 0,183

3 1 0,042 0,191

3 2 0,078 0,043

4 1 0,179

4 2 0,090 0,197

1 0,102 0,220

2 0,112 0,200

 Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental

Com base nos valores

A

B

C

D

E

deve-se levar em consideração o menor valor 
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QUESTÃO 23

desenvolvimento de práticas de manejo consistentes 

I.
sobreviver aos períodos de estresse. Se a parte 

II.
deve-se promover um pastejo intenso, para que 
se estabeleça o máximo de produção de matéria 
seca, aproveitando-se, ao máximo, as plantas 

III.

causando, consequentemente, uma redução 
de assimilados para o sistema radicular. 

IV.

mecanismos, estão os de adaptações 

V.

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

QUESTÃO 24

enta o volume de mel 

de 2004 a 2009, em 1
Secex (2010). A produção relativa ao ano de 2009 é 
uma estimativa.

Dados do IBGE e Aliceweb-Secex, 20 jul. 2010 (adaptado).

a exportação de mel de 2004 a 2009.

I.

II.
anos de 2004, 2008 e 2009.

III.

IV.
no ano de 2004, em razão do maior volume de 
mel disponibilizado ao consumidor.

A I e II.
B I e III.
C II e IV. 
D I, III e IV. 
E II, III e IV.
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QUESTÃO 25

A

B

e vedação do silo.
C As perdas por lixiviação têm pouco impacto e ocorrem apenas em materiais com elevado teor de umidade, 

D

taxas de insolação.
E

QUESTÃO 26
A tabela abaixo apresenta os resultados de estudo sobre a contribuição média percentual dos componentes avaliados 

-1

1999), primavera (outubro 1999) e verão (janeiro 2000).

A
-1

B
-1

C

avaliação sobre a seleção.
D

de avaliação sobre a seleção.
E

época de avaliação sobre a seleção.



ZOOTECNIA

2010
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO 27

A qualidade do leite cru está diretamente relacionada 

PORQUE

Analisando a relação proposta entre as duas asserções 
acima, assinale a opção correta.

A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 

B As duas asserções são proposições verdadeiras, 

C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e 

D

E As duas asserções são 

QUESTÃO 28

Acerca do Serviço de Rastreabilidade da Cadeia 
Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV), avalie as 

I.

na comercialização dos animais.
II. A participação no SISBOV pelo produtor rural 

seus animais.
III.

IV.

seus animais para qualquer parte do país.

A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D II e IV.
E III e IV.

QUESTÃO 29

expectativa nos produtores. Esses animais são contratados 
para compor a bateria de reprodutores das centrais de venda 

ue
A

dentro da sua raça, podendo o produtor usá-lo em 
sua propriedade.

B

C

D

E

QUESTÃO 30

estudo de mercado e concluiu que poderia comercializar em 

a possibilidade de atender a essa demanda, produzindo os 

zootecnista especializado na área de ovinocultura. 

à demanda calculada.
A

B

C

D

E 1 708 ove
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QUESTÃO 31

aproveitamento dos alimentos pelos animais. Menores 

Por outro lado, pode resultar em aumento na taxa de 

sua absorção, comprometendo o aproveitamento dos 
ismo. 

et al
In: , Santa Maria, 

I.

processamento realizado no alimento.

II.

III. O procedimento de extrusão é utilizado em dietas 

dos nutrientes.

IV.

processamento utilizado, sendo que, quanto 

São corretos apenas os itens

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

QUESTÃO 32
Do ponto de vista da produção zootécnica, são 
considerados constituintes teciduais apenas o tecido 

Carcaças ovinas e caprinas: obtenção, 

p. 147 (adaptado).

alternativa correta.

A

crescimento do animal.
B

durante toda a vida do animal.
C

D

do animal.
E Para atender ao mercado consumidor, os animais 

teriam que ser abatidos com 80% a 90% do peso 
vivo maduro.

ÁREA LIVRE 
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QUESTÃO 33

sensível em relação aos impactos ambientais causados 

como nos de entorno.

avaliação para o contexto institucional de P&D. 
Tecnologia, Brasília, v.19, n.3, p.3

Com base nas recomendações para manejo de dejetos 

I.

II. Os estudos de impacto ambiental nos sistemas 
de produção de animais subsidiam o manejo de 

III.

IV.
os dejetos animais pode contribuir para se 

A  I e II.
B  I e IV.
C  II e III.
D  II e IV.
E  III e IV.

QUESTÃO 34
Um empresário rural, que já exerce outras atividades em 
sua propriedade, quer investir na criação de ovinos para a 
produção de carne. Como não tem experiência no assunto, 
resolve consultar um zootecnista para assessorá-lo na 
concepção do projeto. A preocupação do empresário era 

Considerando a situação apresentada, a orientação 
do zootecnista ao empresário rural deverá obedecer à 

A

do plantel, o mercado consumidor e o preço da terra.
B As vias de acesso, o mercado consumidor e a 

de plantel.
C O mercado consumidor, o sistema de produção e os 

D

E

consumidor e a disponibilidade e preço de animais 

QUESTÃO 35

representação, a base indica os maiores valores e o 
ápice, os menores valores.

TACON, A.G.J. 

Nutrients source and composition

semi-intensivo e o cultivo intensivo estão indicados, 
respectivamente, pelos números

A I, II e III.
B II, III e I.
C II, I e III.
D III, I e II.
E III, II e I.
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QUESTÃO 36

Revista Brasileira de Zootecnia

projeto de caráter

A

B

C

a operação e avaliação do empreendimento ou de uma política de desenvolvimento, no intuito de suprir as 

D marketing e traz 

E

eus produtos e processos.
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QUESTÃO 37

A o manejo deve ser realizado em curral aberto, com características que permitam laçar o pescoço dos animais e 
realizar a vacinação. 

B

C

D

E

QUESTÃO 38

RASCUNHO - QUESTÃO 38
1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14
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QUESTÃO 39

Adaptado de: Silva & Barros (2002)

RASCUNHO - QUESTÃO 39
1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14
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QUESTÃO 40

A produção de bo

a) Cite três índices zootécnicos importantes para a sustentabilidade do sistema de produção de bovinos em 

Cynodon sp.), 

RASCUNHO - QUESTÃO 40

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14
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QUESTÃO 1

A

B

C Médio.
D

E

QUESTÃO 2

A

B

C Médio.
D

E

QUESTÃO 3
Considerando a extensão da prova, em relação ao 

A

B

C adequada.
D curta.
E muito curta.

QUESTÃO 4
Os enunciados das questões da prova na parte de 

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E

QUESTÃO 5
Os enunciados das questões da prova na parte de 

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E Nã

QUESTÃO 6

A Sim, até excessivas.
B Sim, em todas elas.
C Sim, na maioria delas.
D

E

QUESTÃO 7

à prova. Qual?

A

B

C

D

E

à prova.

QUESTÃO 8
Considerando apenas as questões objetivas da prova, 
você percebeu que

A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B

aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os 

aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

QUESTÃO 9

A

B

C

D

E

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

As questões abaixo visam levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova 
que você acabou de realizar. Assinale as alternativas correspondentes à sua opinião nos 

espaços apropriados do Caderno de Respostas.
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