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PARTE - I
01 -

Cite resumidamente, os objetivos primordiais do SRG:1º

Executar o serviço de Registro

2º

Realizar com eficiência e regularidade

3º

Supervisionar os rebanhos de animais registrados

4º

Comprovar Filiação

5º

02 -

Quais os controles que o SRG exerce para desempenhar as suas funções ?
Controle de Cobertura
Controle de Nascimento
Controle de Transferência
Controle de Morte
Controle de T.E.
Controle de Revalidação
Controle de Avaliação
Controle de Afixo

03 -

Cite 3 obrigações dos criadores para com a ACGJB

Manter o rebanho atualizado
Comunicações em dia
Pagamentos em dia

04 -

Quais são as modalidades de registro existentes para a raça ?

Provisório
Definitivo

05 -

Cite as categorias de Registro existentes dentro da Raça Jersey:-

PO
PC
PCOD

Mestiça
CCG
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06 -

O que é Certificado de Controle de Genealogia ?

Femeas e Machos de outras raças, desde que registrados definitivamente em
Suas respectivas associações, cruza com Jersey e que o produto tenha no
Mínimo ¼ sangue Jersey

07 -

Explique resumidamente como funciona o Registro de animais mestiços ?

½ X PO = 3/4
¾ X PO = 7/8
7/8 X PO = 15/16

08 -

Como o criador deve proceder para registrar um afixo para o seu criatório junto ao SRG

Entrar em contato com a Associação com 3 opções de Afixo para verificação
Da não existência de um outro igual

09 -

Descrever os prazos vigentes para entrega das Comunicações descritas abaixo:
Comunicação de Cobertura

Até o final do mês seguinte ao da ocorrência

Comunicação de Nascimento

Até o final do mês seguinte ao da ocorrencia

Relatório de Transferência de Embrião

Até o final do mês seguinte ao da

ocorrência
Comunicação de Morte

Até o final do mês seguinte ao da ocorrência

Comunicação de Transferência de Propriedade
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10 -

Quais os procedimentos que devem ser tomados para encaminhar ou reencaminhar
comunicações consideradas atrasadas ou incorretas:-

Com uma carta justificando o atraso

11 -

O que é necessário para um animal com Registro Provisório obter Registro Definitivo

Ter acima de 08 até 24 meses

12 -

Cite as quantas gerações contem Certificado de Registro:

Produto – 1ª Geração
Pais – 2ª Geração
Avós – 3ª Geração
Bisavós – 4ª Geração

13-

Cite as informações contidas no Certificado de desempenho:
Lactação, Premiações e Classificação

14 -

Cite método convencional que pode ser utilizado pelo Inspetor de Registro para
determinar a idade aproximada de um animal:

Dentição
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Para que serve a Tipagem Sangüínea ou DNA ?

Para comprovação de Parentesco

16 -

Como funciona a sistemática da Tipagem Sangüínea ou DNA ?

Sangue do Pai, Mãe e Produto
Quando Touro de Inseminação: Sangue da mãe e produto

17 -

Para quais animais da Raça Jersey o SRG não emite Certificados de Registro
Provisório ?

PCOD – Puro por Cruza de Origem Desconhecida

18 -

Determinar o grau de sangue dos produtos oriundos dos seguintes acasalamentos:

FÊMEA

MACHO

PRODUTO

PO

.......................... X .......................... PO

............................. =

PO

SJ-4

.......................... X .......................... PO

............................. =

SJ-5

PO

.......................... X .......................... SJ-3

............................. =

--------

SJ-3

.......................... X .......................... SJ-5

............................. =

---------

SJ-5

.......................... X .......................... PO

............................. =

SJ-6

SJ-6

.......................... X .......................... PO

............................. =

SJ-7

SJ-2

.......................... X .......................... PO

............. =

SJ-3

PCOD .......................... X .......................... PO

............................. =

SJ-2
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19 -

Descreva as opções para a evolução de animais PC para PO

Grau de sangue
(candidata)
Opção

I

atrelada

à

mãe

Candidata:
≥ SJ – 3

Exigência de Produção
(candidata e mãe)

Exigência emTipo
(candidata e mãe)

Candidata e Mãe com:

Candidata e Mãe com:

Controle Leiteiro
Oficial

Classificação por

Mãe:
≥ SJ – 2

(sem limite de produção)

Tipo
(sem limite de ponto)

Grau de sangue
(Própria)

Exigência
(Própria)

Mínimo:

Mínimo:

de

Produção Exigência emTipo
(Própria)

Opção II
mérito
próprio

≥ SJ - 3

• Submetida ao S.C.L.
• Obtido L.M.

Mínimo:
• 78 pontos até 42 meses
idade.
• 80 pontos acima de
42 meses idade.
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Descreva passo a passo os procedimentos corretos para coleta de sangue visando a
tipagem sangúinea!

PARTE II
ASSINALAR ALTERNATIVA CORRETA E MAIS COMPLETA

21 -

Como é feita a identificação dos animais para efeito de Registro ?

a)

Por tatuagem

b)

Por resenha e fotos

c)

Por fotografias, em número de duas tiradas do lado esquerdo do animal

22 -

Aceita-se a cobertura a campo ou em plantel

a)

Sim

b)

Não

c)

Sim, desde que comunicada previamente ao SRG

23 a)

Quais os requisitos para evolução de fêmea PC para PO?
Composição Racial mínima SJ3, Classificação mínima 78 pontos até 42 meses de idade e
livro de mérito

b)
c)

Origem Nacional, Composição Racial mínima SJ1, Classificação mínima 80 pontos até 42 meses
de idade ou Livro de Mérito.
Origem Nacional, Composição Racial mínima SJ1, Classificação mínima a 85 pontos e Livro de
Mérito.
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Qual a idade máxima para que um animal possa ser aprovado em inspeção para
registro ?
a) 24 meses

b) 1 ano

c) 72 meses

d) 48 meses

e) Depende do valor genético do animal e de seu estado produtivo e reprodutivo

25 -

É permitido ao criador adquirir estoque de sêmen de outro criador ?

a)

Não

b)

Sim

c)

Sim, desde que comprovada a origem do sêmen através de documento fiscal.

26 -

27 -

Pode uma pessoa não sócia fazer comunicações, registrar e ou transferir animais em
seu nome junto à ACGJB ?
a) Sim
b)

Somente com autorização da Diretoria

c)

Sim, desde que pague os emolumentos da tabela sem o desconto devido e tenha
um registro de afixo.

d)

Não

a)

Em uma Transferência de Embriões, a matriz doadora pode ser inseminada por dois
reprodutores diferentes ?
Sim

b)

Não

c)

Sim, desde que receba autorização do SRG, após consulta prévia

28 -

É permitido o empréstimo ou arrendamento de um reprodutor para outro criador ?

a)

Não

b)

Sim, desde que haja uma autorização por escrito do proprietário do animal.

c)

Sim, desde que consultado previamente o SRG.
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Qual a idade mínima para um animal ser avaliado (1/2 ou PCOD) sofrer Inspeção
Zootécnica para fins de registro ?

a) 24 meses

b) Não há limite de idade

c) 12 meses

30 -

Qual a idade máxima para que um animal com registro provisório possa ser registrado
seja avaliado para receber registro ?

a)

36 meses aproximadamente

b)

48 meses aproximadamente

c)

24 meses aproximadamente

d)

Sem limite de idade

31 -

É possível ressuscitar animais comunicados como morto errôneamente ?

a)

Não

b)

Sim, no relatório de Inspeção do Técnico e com o pagamento de uma nova emissão de
registro

32Qual a idade mínima para um animal com registro provisório sofrer inspeção
zootécnica?
a) 08 meses
b) 12 meses
c) 24 meses
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PARTE III
Diante das situações descritas abaixo, descreva resumidamente quais as providências
que você tomaria ou quais as orientações que repassaria ao criador !
33 -

O animal apresenta OD trocadas no seu Certificado de Registro. Quais as providências
que devo tomar ?
Se tiver um documento comprobatório (anotações em folhas numeradas) encaminhar o
O registro com suas anotações.

34 -

O criador apresentou um Certificado de Registro cujo animal é do sexo masculino mas
foi registrado como sendo do sexo feminino. Quais as providências a tomar ?
Conferir a O.D. as anotações para a verificação se o erro foi do criador ou da
Associação

35-

O criador fez a comunicação de coberturas e quando foi comunicar o nascimento
verificou que os pais verdadeiros do animal eram outros. Quais as providências a
tomar ?
Refazer a comunicação de cobertura correta, enviando juntamente a caderneta de
Campo com uma carta explicativa, o qual será avaliado pelo CDT

TESTE DE AVALIAÇÃO FINAL
DO
CURSO DE TREINAMENTO E HABILITAÇÃO NO
S.R.G.
36 -

Para fins de registro genealógico, quais as orientações que devo fornecer ao criador
que deseja iniciar um processo de transferência de embrião ?
Primeiramente a matriz ter registro definitivo junto a Associação e após feita a TE
Fazer o DNA da matriz doadora imediatamente para arquivo permanente. O mesmo
Devera ser encaminhado de imediato para o Laboratório credenciado.

37-

O criador está comunicando um nascimento de um produto cuja mãe está em registro
provisório. Qual a orientação a ser dada ?
Comunicar o nascimento para não perder o prazo e pedir inspeção para
O registro definitivo

38-

O criador comprou animais e quer transferí-los. Qual a orientação a ser dada ?

Tem que ser encaminhado para a Associação comunicado de venda
devidamente assinada com o registro original OU
O registro original endossado pelo vendedor e identificando o comprador

39-Quais os principais pontos que o técnico deve analisar numa Escrituração
Zootécnica durante uma Inspeção ?
Numeração seqüencial da caderneta de campo sem rasuras, sem linhas ou
Paginas alternadas

40-Esquematize a árvore de composição racial (grau de sangue) com suas duas opções
iniciais;-

a) CRUZAMENTO ABSORVENTE
b) REGISTRO INICIAL POR AVALIAÇÃO PCOD

