
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

ZZOOOOTTEECCNNIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.  

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. O nome vulgar da doença de Aujeszky é 
 
A) raiva. B) febre aftosa. C) pseudo-raiva. D) gripe aviária. E) mormo. 
 
12. Clostridiose, que pode ocorrer por deficiência de fósforo na pastagem, podendo induzir o animal à osteofagia na 

tentativa de suprir carência mineral. 
 
A) Carbúnculo. B) Botulismo. C) Tétano. D) Tuberculose. E) Brucelose. 
 
13. Doença que acomete animais jovens, conhecida comumente, em bovinos, como curso branco. 
 
A) Onfaloflebite. B) Pneumoenterite. C) Paratifo. D) Cocidiose. E) Colibacilose. 
 
14. Principais animais reservatórios do Vírus da Doença de Aujeszky: 
 
A) bovídeos B) suínos. C) bovinos. D) bubalinos. E) caprinos e ovinos. 
 
15. Doença comumente conhecida como salmonelose, em bovinos. 
 
A) Paratifo. B) Umbigueira. C) Anaplasmose. D) Babesiose. E) Coccidiose. 
 
16. A Rinotraqueíte Infecciosa Bovina e a Diarréia Viral Bovina são também conhecidas, respectivamente, como 
 
A) RBI e DVB. B) IBR e DVB. C) BVD e IBR. D) IBR e BVD. E) BVD e RBI. 
 
17. Doença vulgarmente conhecida como “febre do pântano”, que acomete eqüídeos, cujos principais vetores são insetos 

hematófagos. 
 
A) Mormo. B) Influenza eqüina. C) Poliartrite. D) Anemia infecciosa eqüina. E) Distomatose 
 
18. As duas etapas da vacinação contra Febre Aftosa em Pernambuco ocorrem nos meses de 
 
A) abril e novembro. 
B) março e outubro.   D) abril e outubro. 
C) maio e setembro.  E) março e setembro. 
 
19. Para constatar a presença de mastite subclínica no rebanho, é necessário fazer testes que detectem a presença do 

agente infeccioso. São testes que podem detectar animais com problemas de mastite: 
 
A) Teste da caneca telada, condutividade elétrica, Califórnia Mastite Teste (CMT), Wisconsin Mastite Teste (WMT) e 

contagem de células somáticas. 
B) Teste da caneca telada, Califórnia Mastite Teste (CMT), Teste para Brucelose e contagem de células somáticas. 
C) Teste da caneca telada, condutividade elétrica, Teste para Tuberculose e Wisconsin Mastite Teste (WMT). 
D) Teste da caneca telada, condutividade elétrica, Califórnia Mastite Teste (CMT), Wisconsin Mastite Teste (WMT), Teste 

Cervical Simples e Teste para Brucelose. 
E) Teste da caneca telada, condutividade elétrica, Califórnia Mastite Teste (CMT), Wisconsin Mastite Teste (WMT) e testes 

alérgicos de tuberculinização intradérmica. 
 
20. Em relação às micoses superficiais, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Dermatomicose é causada por um grupo de fungos conhecidos como Dermatófitos, que se caracterizam por 
predileção por apêndices cutâneos queratinizados, tais como pele, pêlos, penas e unhas. 

II. Dermatomicose é uma zoonose. 
III. Dermatomicose é causada por um grupo de bactérias conhecidas como Dermatófitos, que se caracterizam por 

predileção por pele e apêndices cutâneos queratinizados, tais como pele, pêlos, penas e unhas.  
 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) correta(s). 
 
A) I e II. B) I e III. C) II e III. D) I, II e III. E) III. 
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21. A vacinação contra Parvovirose Suína, em machos para reprodução, deve ser aplicada em 
 

I. em três doses, apenas. 
II. em uma dose, apenas. 
III. anualmente, após a aplicação das duas primeiras doses. 

 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) correta(s). 
 
A) I e II apenas. B) I e III apenas. C) II e III apenas. D) I, II e III. E) III apenas. 
 
22. Quanto às micoses profundas, é correto afirmar. 
 

I. O termo refere-se às micoses que se caracterizam por uma predileção por tecidos subcutâneos, membranas 
mucosas ou órgãos internos do organismo. 

II. Candidíase é uma micose profunda. 
III. Candidíase é produzida por leveduras do gênero Cândida, mais freqüentemente pela Cândida albicans. 

 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) correta(s). 
 
A) I e II. B) I e III. C) II e III. D) I, II e III. E) III. 
 
23. Unidade Federativa considerada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como Zona Livre de 

Febre Aftosa Sem Vacinação para bovinos: 
 
A) Bahia. B) Rondônia. C) Santa Catarina. D) São Paulo. E) Minas Gerais. 
 
24. É(são) requisito(s) zoosanitário(s) para ingresso de suínos no Brasil 
 

I. o país exportador ser livre de febre aftosa, doença vesicular do suíno e de peste suína africana. 
II. os suínos exportados para o Brasil serem oriundos de estabelecimento livre de: peste suína clássica, brucelose, 

tuberculose, doença de Aujeszky, síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos.  
III os suínos exportados para o Brasil não apresentarem nenhum sinal clínico de doenças transmissíveis, devendo 

estar livres de parasitas externos. 
 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) correta(s). 
 
A) I e II apenas. B) I e III apenas. C) II e III apenas. D) I, II e III. E) III apenas. 
 
25. Doença que acomete bovinos, cujo vírus atua de modo similar ao que ocorre com a leucemia humana, provocando o 

surgimento de tumor maligno. 
 
A) Campilobacteriose. B) Leucose bovina. C) Botulismo. D) Salmonelose. E) Febre aftosa. 
 
26. Algumas doenças que acometem animais domésticos possuem características bastante similares e promovem perdas 

na produção e na produtividade animal, podendo causar danos irreparáveis à propriedade. Assim, medidas de 
prevenção devem sempre ser implementadas, tais como: 

 
I. uso de equipamentos descartáveis, como agulhas, luvas. 
II. identificação e isolamento de animais infectados. 
III. descarte de animais infectados, cujo tratamento não tenha sido eficaz ou que o custo seja elevado. 

 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) correta(s). 
 
A) Apenas I e II. B) Apenas I e III. C) Apenas II e III. D) I, II e III. E) Apenas III. 
 
27. Assinale a alternativa que apresenta a Lei que regulamenta o exercício da profissão de Zootecnista. 
 
A) 5.550/68. B) 5.500/68. C) 5.555/68. D) 5.650/68. E) 6.550/68. 
 
28. Teste mais comumente utilizado para detecção da Peste Suína Clássica. 
 
A) Teste de vírus neutralização. 
B) Teste de ELISA.  D) Teste da caneca telada. 
C) Teste de microaglutinação.  E) Teste de CMT. 
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29. Conselho que tem por finalidade orientar e fiscalizar o exercício da profissão de Zootecnista em todo o território 

nacional. 
 
A) CFZ. B) CRMV. C) CFMV. D) CREA. E) CFMVZ. 
 
30. Doença que acomete suínos e causa morte embrionária, fetos mumificados e pequenas leitegadas. 
 
A) Coccidiose. B) Colibacilose. C) Febre aftosa. D) Parvovirose suína. E) Salmonelose. 
 
31. Doenças que podem acometer bezerros em virtude do não fornecimento de colostro logo após o seu nascimento. 
 
A) Coccidiose, colibacilose e salmonelose. 
B) Onfaloflebite, colibacilose e salmonelose.  D) Anaplasmose, salmonelose e babesiose. 
C) Pneumoenterite, babesiose e colibacilose. E) Onfaloflebite, coccidiose e salmonelose. 
 
32. A vacinação contra carbúnculo sintomático deve ser efetuada em bovinos com idade 
 
A) de 3 a 8 meses. 
B) de 4 a 6 meses e repetir aos 12 meses.  D) de 30 dias. 
C) a partir dos 3 meses e repetir a cada 6 meses.  E) de 60 dias e repetir aos 12 meses. 
 
33. Um dos motivos que levou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a proibir o uso de cama de frango 

na alimentação de ruminantes teve a finalidade de evitar 
 
A) mastite. B) gangrena. C) leptospirose. D) carbúnculo. E) botulismo. 
 
34. Segundo o Código de Deontologia e de Ética Profissional Zootécnico, é vedado ao zootecnista 
 

I. utilizar-se de agenciadores para angariar serviços ou clientela. 
II. planejar, recomendar ou orientar projetos zootécnicos, sem realizar exame objetivo do problema. 
III. executar ou atestar seleção em rebanho ou qualidades individuais em animal, sem se apoiar nos critérios 

zootécnicos adequados, visando auferir remuneração maior pelos seus serviços. 
 
Assinale a alternativa que contém o(s) item(ns) correto(s). 
 
A) Apenas I e II. B) Apenas I e III. C) Apenas II e III. D) I, II e III. E) Apenas III. 
 
35. Para que uma vacina produza o efeito desejado, é necessário observar: 
 

I. forma de conservação do produto; modo de aplicação; instrumentos e material a serem utilizados. 
II. a manutenção sempre em freezer. 
III. as seringas, se não forem descartáveis, devem ser sempre esterilizadas. 

 
Assinale a alternativa que contém os itens corretos. 
 
A) Apenas I e II. B) Apenas I e III. C) Apenas II e III. D) I, II e III.  E) Apenas a III. 
 
36. O agente etiológico da colibacilose é 
  
A) Treponema hyodysenteriae. 
B) Campylobacter.  D) Salmonella derby. 
C) Escherichia coli.  E) Pasteurella multocida. 
 
37. Em relação às Pestes Suínas Clássica e Africana, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. O diagnóstico da Peste Suína Clássica apenas é conclusivo após análise laboratorial do material, pois não há 
condições de diferenciação com a Peste Suína Africana unicamente por meio de avaliação clínico-patológica. 

II. A diferenciação da Peste Suína Clássica e Peste Suína Africana pode ser verificada, baseando-se apenas em 
avaliação clínico-patológica. 

III. A Peste Suína Clássica afeta, principalmente, leitões recém-nascidos e animais em reprodução. 
 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) correta(s). 
 
A) Apenas I e II. B) Apenas I e III. C) Apenas II e III. D) I, II e III. E) Apenas a III. 
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38. Doença que pode acometer animais, especialmente após ato cirúrgico. 
 
A) Febre aftosa. B) Brucelose. C) Botulismo. D) Tétano. E) Mastite. 
 
39. São clostridioses: 
 
A) gangrena, tétano e botulismo. 
B) brucelose, tuberculose e raiva.  D) botulismo, gangrena e tuberculose. 
C) tétano, botulismo e brucelose.  E) salmonelose, coccidiose e tétano. 
 
40. A campilobacteriose genital bovina é também conhecida como 
  
A) tricomonose. B) brucelose. C) vibriose. D) leptospirose. E) neosporose. 
 
 

  


