
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

REITORIA

ANEXO III - ORIENTAÇÕES PARA AS PROVAS PRÁTICAS

1. MÉDICO VETERINÁRIO

A  prova  consistirá  em  avaliação  teórico-prática,  e  será  realizada  com  arguição  e 
realização de procedimentos. Terá a finalidade de aferir o conhecimento, as habilidades 
e a capacidade didática do candidato em situações práticas na área de anestesiologia, 
emergência e terapia intensiva de cães e gatos. Serão utilizados cães e/ou gatos vivos e/
ou cadáveres das referidas espécies e/ou equipamentos de anestesia e monitoração, bem 
como outros materiais  e fármacos diversos de uso hospitalar.  Os candidatos deverão 
portar  os  equipamentos  de  uso  pessoal  (jaleco  branco,  calculadora,  estetoscópio  e 
termômetro).  O tempo  da  prova  terá  duração máxima de  90  (noventa  minutos).  Os 
temas  abordados  estão  apresentados  no  conteúdo  programático  do  edital  e  serão 
determinados a critério da Comissão Avaliadora.

1.2. CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS NA PROVA PRÁTICA: 
Procedimentos práticos: Capacidade e coerência na escolha da metodologia empregada 
para a resolução do(s) problema(s) apresentado(s), domínio da execução técnica do(s) 
procedimento(s),  habilidade  manual,  capacidade  de  manipulação  dos  materiais 
utilizados, uso adequado dos instrumentais e equipamentos, capacidade de interpretação 
de resultados (peso: 50%).
Fundamentos  teóricos:  Articulação  das  ideias,  conceitos,  conteúdo  técnico  e 
informações  atualizadas  relevantes  aos  procedimentos  executados  na  prova,  uso  da 
linguagem técnica (peso: 50%).

2. TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
O candidato deverá comparecer para a realização da prova com calçado fechado, calça 
comprida e camiseta/camisa de manga curta (evitar tecidos sintéticos); não deverá usar 
boné  ou  chapéu  (e  similares),  pulseira,  colares,  anéis,  brincos  compridos  e  outros 
acessórios  que  possam  enroscar  em  partes  móveis,  assim  como  portar,  na  sala  de 
realização  das  provas,  textos  de  qualquer  natureza,  cadernos,  blocos  de  notas  ou 
quaisquer dispositivos eletrônicos, conforme item 5.5 do Edital 1/2021. O candidato de 
cabelo longo deverá mantê-lo preso de maneira a não enroscar em partes móveis.
A Universidade  Federal  de  Viçosa  não  se  responsabilizará  pela  guarda  dos  objetos 
mencionados.
A prova abrangerá questões relacionadas  ao conteúdo programático do Anexo II  do 
Edital 01/2021, disponível no sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
A Prova Prática será constituída de 3 (três) questões, 1 (uma) questão por bancada, com 
o tempo máximo para execução de 30 (trinta) minutos, sendo, no máximo, 10 (dez) 
minutos para cada uma das questões. As questões 1 e 2 serão subdivididas em 4 (quatro) 
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itens e a questão 3 será subdividida em 2 (dois) itens, totalizando 10 (dez) itens a serem 
respondidos. 
Se não ocorrer a resolução da questão e o candidato não responder sobre a questão 
prática dentro do tempo estipulado de até 10 minutos, a banca passará a aplicação da 
questão  seguinte  nos  mesmos  critérios  até  completar  o  número  de  3  questões  por 
candidato.
Se  o  candidato  apresentar  a  solução  da  questão  prática  antes  do  tempo  máximo 
estipulado  de  até  10  minutos,  a  banca  imediatamente  passará  a  aplicar  a  questão 
seguinte sem contabilizar o tempo restante da última questão para a solução da questão 
em curso.
Para a totalização dos pontos atribuídos à Prova Prática, cada item das 3 (três) questões 
respondido corretamente valerá 10 pontos totalizando 100 pontos.
O candidato deverá levar lápis, caneta e borracha para realização da prova, não sendo 
permitido o uso de calculadora.

3. ZOOTECNISTA
A prova consistirá em avaliação teórico-prática, abrangendo questões relacionadas ao 
conhecimento sobre:
a) Alimentos e Ingredientes utilizados para a nutrição animal (40 pontos - 15 min)
b) Manejo de ordenha para qualidade do leite (40 pontos - 15 min)
c) Raças e cruzamentos de bovinos de leite (20 pontos - 10 min)
A prova será composta por 3 (três) questões, com o tempo para execução máximo de 40 
(quarenta) minutos, sendo, no máximo, 15 (quinze) minutos para as questões 1 e 2 (cada 
uma) e 10 (dez) minutos para a questão 3.
As questões 1 e 2 terão o valor de 40 (quarenta) pontos cada e a questão 3 terá o valor  
de 20 (vinte) pontos, totalizando o máximo de 100 (cem) pontos.

OBSERVAÇÃO:  Não  será  fornecido  lanche,  cabendo  a  cada  candidato  tomar  as 
providências necessárias, caso tenha interesse em lanchar durante o período de espera.
As  provas  serão  registradas  em  vídeo  e  avaliadas  pelas  bancas  examinadoras  do 
concurso.


