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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 
06. Além de padronizar características do rebanho, a inseminação permite uma expansão muito maior do plantel. 

Através de monta natural, um touro pode gerar entre 120 a 400 filhotes. Com o procedimento artificial, o número 

pode chegar até: 

a) 800 filhotes 

b) Mil filhotes 

c) 2 mil filhotes 
d) 500 mil filhotes 
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07. Os ovários se localizam na cavidade: 

a) Abdominal 
b) Anal 

c) Clavicular 

d) Torácica 
 

08. Qual a cor ideal do sêmen? 

a) Branco mármore 
b) Amarelado 

c) Verde-limão 
d) Avermelhado 

 

09. No pré-estro o animal apresenta alguns sinais característicos, são eles, exceto: 

a) Monta em outras fêmeas, mas não se deixa montar. 

b) Aumento significativo na produção de leite. 
c) Cauda erguida. 

d) Vulva inchada e brilhante. 

 

10. Vagina é um vestíbulo localizado entre o colo uterino e a vulva, suas paredes durante o cio ficam cobertas de 

muco e adquirem uma coloração: 

a) Azulada 
b) Branqueada 

c) Avermelhada 
d) Amarelada 

 

11. A duração do cio em bovinos pode variar de: 

a) 30 a 60 minutos 

b) 4 a 24 horas 
c) 36 a 48 horas 

d) 3 a 5 dias 

 

12. Julgue as afirmações a seguir: 

 

I- Muitos acidentes podem ocorrer durante a cobertura de uma fêmea e principalmente de novilhas por um 

touro muito pesado. 

II- A inseminação artificial tem como resultado um melhoramento do rebanho em menor tempo e a um baixo 

custo através da utilização de sêmen de reprodutores comprovadamente superiores, com consequente aumento da 

produção de leite ou carne. 

 

Quanto a essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

13. São dois condutos musculares longos, que une o corpo do útero à trompa. Local onde se desenvolve a gestação. 

Trata-se de: 

a) Colo uterino 
b) Cérvix 

c) Cornos uterinos 
d) Corpo uterino 
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14. O melhoramento zootécnico de rebanhos está entre as principais vantagens da inseminação artificial. Com esse 

método de reprodução é possível, exceto: 

a) Implantar programas de cruzamentos com maior facilidade. 
b) Inseminar centenas de vacas com um único ejaculado, aproveitando todo o potencial de reprodutores 

considerados geneticamente superiores. 
c) Clonar um reprodutor que já tenha morrido. 

d) Corrigir defeitos de úbere e tetos com a utilização de sêmen de touros melhoradores desses caracteres. 
 

15. São características da inseminação artificial, exceto: 

a) Realiza-se a inseminação artificial por meio de instrumentos, na maioria descartáveis, não havendo 
contato do macho com a fêmea. 

b) Pode determinar a diminuição no grau de consanguinidade de um rebanho, trazendo consequências 

indesejáveis. 
c) Pode provocar lesões e infecções no aparelho genital da fêmea, bem como facilitar a propagação de 

certas doenças no rebanho, quando há negligência no uso do método. 
d) Viabiliza o uso de sêmen de reprodutores de alto valor zootécnico, sem custos de aquisição e manutenção 

do animal, e também a possibilidade de se arrendar touros para centrais de inseminação artificial, com 
participação na comercialização do sêmen. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
DESTAQUE AQUI 
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