
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

CONVENCIONAL E INTEGRATIVA 
 
 

Rodovia Ulisses Gaboardi Km3. CEP: 89.520-000. Curitibanos – SC.  
Telefone: (048) 3721-4170. E-mail: ppgmvci@contato.ufsc.br. https://ppgmvci.ufsc.br/  

 
Avaliação Escrita EDITAL N° 002/2022/PPGMVCI 

 
Cada candidato deverá responder, obrigatoriamente, um total de QUATRO QUESTÕES, de livre 
escolha, dentre as seis questões da prova. Caso sejam respondidas mais que quatro questões, 
serão corrigidas apenas as 4 primeiras respostas na ordem que aparecerem no arquivo de 
resposta. 
 
As respostas, devem ser redigidas em Língua Portuguesa, deverão ser devolvidas até às 14:00 
horas do mesmo dia (21/11/2022 - horário de Brasília) por e-mail 
(sipg.ppgmvci@contato.ufsc.br) informando no assunto “Seleção Mestrado - nome do 
candidato”. 

As respostas deverão seguir as normas abaixo:  

• A avaliação deverá conter um cabeçalho apresentando unicamente o número do edital e o 
número de inscrição do candidato. As avaliações NÃO deverão ser nominadas. Avaliações 
nominadas levarão à desclassificação do candidato.  

• As respostas deverão ser encaminhadas em um arquivo único, identificado com o número da 
inscrição do candidato. O conjunto das respostas deverá estar contido em no MÁXIMO 6 
PÁGINAS, tamanho A4, com margens de 2 cm, letra tipo Times New Roman tamanho 12 e 
espaçamento 1,5 cm; gravado em formato de extensão “.pdf”. Avaliações que não estiverem em 
formato PDF levarão à desclassificação do candidato.  

• As provas deverão conter ao final a seguinte declaração de inexistência de plágio: “Declaro que 
o texto acima é original, de minha autoria, não contendo material copiado no todo ou em parte 
de quaisquer outras fontes, sem a devida referência”. As avaliações serão verificadas utilizando-
se um software anti-plágio, o qual se constatado levará à desclassificação do candidato. 
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Questão 1 - MicroRNAs (miRNAs) são pequenas sequências de RNA não codificador que regulam 
genes específicos envolvidos em diferentes processos celulares. Trabalhos têm mostrado o seu 
potencial como biomarcador presente em fluidos biológicos que podem ser obtidos de forma 
pouco ou não invasiva. Um trabalho recente demonstrou o potencial de alguns miRNAs como 
potenciais biomarcadores da intoxicação bovina por Senecio brasiliensis. 
DOI: 10.1016/j.etap.2022.103906 

Analise os dados abaixo e responda as perguntas. 

 

 

 

A) Os resultados abaixo comparam os resultados obtidos com cinco miRNA analisados em 
amostras de sangue de bovinos expostos ao Senecio. Baseado na Tabela e Figura indique qual 
miRNA você escolheria como biomarcador de diagnostico. Justifique  

B) O artigo também realizou a confirmação da intoxicação por Senecio através de estudo 
histopatológico e análise bioquímica (Table 2 e 3 abaixo). Descreva os principais resultados 
demonstrados nas tabelas. 

C) Baseado nos seus conhecimentos prévios, discuta qual seria a vantagem de identificar um 
novo biomarcador para intoxicação por Senecio, comparado as análises demonstradas aqui.   

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

CONVENCIONAL E INTEGRATIVA 
 
 

Rodovia Ulisses Gaboardi Km3. CEP: 89.520-000. Curitibanos – SC.  
Telefone: (048) 3721-4170. E-mail: ppgmvci@contato.ufsc.br. https://ppgmvci.ufsc.br/  

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

CONVENCIONAL E INTEGRATIVA 
 
 

Rodovia Ulisses Gaboardi Km3. CEP: 89.520-000. Curitibanos – SC.  
Telefone: (048) 3721-4170. E-mail: ppgmvci@contato.ufsc.br. https://ppgmvci.ufsc.br/  

Questão 2 - As tabelas e gráficos abaixo são referentes aos resultados de uma pesquisa 
visando comparar a produtividade de rebanhos leiteiros que utilizavam pastejo rotacionado 
com o fornecimento constante de água nos piquetes e o fornecimento restrito de água em 
Santa Catarina (Readily available water access is associated with greater milk production in 
grazing dairy herds doi: 10.3390/ani9020048). Com base nessas informações e nas legendas 
das tabelas e gráficos, responda:   

 

 

 

 

A) Baseado com o descrito no texto abaixo, complementado pela tabela 2 (abaixo) e no gráfico da 
figura 1 (abaixo), os autores conseguiram comprovar a sua hipótese de que o fornecimento irrestrito 
de água proporcionaria um ambiente em que a produção diária de leite seria significativamente 
maior do que aquelas propriedades onde os animais não têm acesso a água durante o pastejo? 
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B) Baseado no gráfico da figura 1 (acima), a variação racial nesta pesquisa teve sua suposição 
inicial comprovada, onde esperava-se que vacas da raça holandesa teriam uma maior produção 
no sistema de pastejo rotacionado quando comparadas a outras raças? Explique a sua resposta 
e compare esta diferença com a diferença da forma de provisão de água referente a alternativa 
“1.1”. 
 

 

C) Baseado no gráfico da figura 2 (acima), explique a correlação entre os eixos. 

D) Sugira alguma alteração na metodologia deste trabalho para confirmar a hipótese deste 
estudo sobre o fornecimento de água irrestrito versus restrito na produção leiteira. 
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Questão 3 - As figuras abaixo foram extraídas de um trabalho que avaliou uma formulação que 
combinava duas espécies de fungos nematófagos no controle de verminoses de ovinos na região 
semiárida do Brasil. Analise-as com atenção e responda as questões relacionadas. 
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A) A partir dos resultados mostrados na figura 1, qual seria o problema que esses autores tentam 
resolver? E qual seria a provável hipótese? 

B) Com base nesses dados, estabeleça um raciocínio lógico e recrie um potencial delineamento 
metodológico experimental. 

C) Qual o significado das letras A, B e C? O que podemos concluir a partir dos dados marcados 
com essas letras nessa figura? 

D) Os dados de OPG desse trabalho foram comparados usando o teste de Tukey. Quais são as 
principais aplicações desse teste? Seu uso foi coerente nesse caso? 

E) A partir dos resultados mostrados na figura 2, o que se pode concluir? 
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Questão 4 - Analise o as informaçõs abaixo: 
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A) Descreva os resultados descritos na figura 1 

B) Qual a posição no caminhão tem a melhor qualidade para os animais, independente da época 
do ano e justifique sua escolha. 
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Questão 5 - A partir da análise do artigo “Role of endoplasmic reticulum stress on developmental 
competency and cryotolerance in bovine embryos” publicado no periódico Theriogenology 
(2019), e das figuras abaixo, responda: 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2019.09.042.  

 

 

A) A partir da análise da Figura 1, quais os principais resultados obtidos? 

B) A partir da análise da Tablea 3, é possível afirmar que houve um efeito positivo do 
tratamento sobre a criotolerância dos embriões? 
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Questão 6 - As tabelas abaixo são referentes aos resultados de uma pesquisa visando comparar 
a lucratividade da produção de frango orgânica versus a convencional. Com base nessas 
informações e na legenda das tabelas, responda: 

 

A)  Descreva e discuta o resultado de cada tabela 
(Tabelas 2-4).   

B)  Faça uma conclusão geral sobre qual seria o 
sistema de produção mais lucrativo. 


