
1 
 

Universidade Federal de Goiás 

Escola de Veterinária e Zootecnia 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

 
EVZ/DZO. Avenida Esperança s/nº. Campus Samambaia. CEP: 74.690-900. Fone: 3521-1305. Email: ppgz.evz@ufg.br 

 

 

Goiânia, 25 de Janeiro de 2023. 

 

RETIFICAÇÃO do Resultado preliminar da Prova de Língua estrangeira – Inglês do EDITAL PPGZ Nº 
03/2022 

 
 

Candidato (a) Nota Situação 

Açucena Batista Neves 9,0 Aprovada 

Ariane Barbosa do Prado 9,0 Aprovada 

Felipe Rodrigues Chagas 8,0 Aprovado 

Fernanda Alves Duarte 6,0 Aprovada 

Giovana Martins Cruz 8,0 Aprovada 

Jesyane Pereira Brandão 6,0 Aprovada 

Karen de Castro Ribeiro 9,0 Aprovada 

Lanna Maryana Costa Pereira 5,0 Reprovada 

Leonardo Roriz Marchão 9,0 Aprovado 

Matheus Pereira dos Santos 8,0 Aprovado 

Millena Oliveira Andrde 9,0 Aprovada 

Paolla Ferlin Luchin 8,0 Aprovada 

Paulo Cesar de Oliveira Filho 9,0 Aprovado 

Stéfany Oliveira de Souza 5,0 Reprovada 

Victor Lenin Silva 5,0 Reprovado 

 
 

• Interposição de recursos e envio da documentação pendente devem ser formalizadas via e-mail 
(ppgz.evz@ufg.br) de acordo com o Cronograma do Edital. 

 
 
 
 

Heloisa Helena de Carvalho Mello 
Coordenadora do PPGZ 

 
 
 

Adriana Santana do Carmo 
Presidente da Comissão de Seleção e Projetos do PPGZ 

mailto:ppgz.evz@ufg.br


2 
 

 
ANEXO – GABARITO 

 
 

1ª PARTE: Texto 1 - Where the Bison Could Roam 

 

1)  Dentre as espécies que seriam recuperadas com o restabelecimento das padrarias nos Estados Unidos, 

podemos citar:   

Resposta: b) cães de pradaria, ursos pardos e lobos. 

 

2) Sobre o reestabelecimento do ecossistema adequado para recuperar os rebanhos de bisões, podemos 

afirmar que: 

Resposta: d)  O ecossistema não foi recuperado, pois os especialistas encontraram dificuldades como o 

custo da terra. 

 

3) Sobre o bioma composto pelas pradarias americanas, podemos afirmar: 

Resposta: c) O estabelecimento da agricultura nas pradarias foi um dos fatores que contribuíram para o 

colapso desse bioma. 

 

4)  Sobre o rebanho de bisões que habitaram as padrarias, podemos afirmar: 

Resposta: b) O rebanho de bisões auxiliava a criar condições ambientais que beneficiaram inúmeras 

outras espécies. 

  

5) De acordo com biólogos e cientistas qual seria a principal medidas promover um ecossistema de 

pradaria funcional?  

Resposta: b) Aumentar o número de bisões que habitam esse ecossistema e aumentar a quantidade de 

terras da reserva. 

 

 

2ª PARTE: Texto 2 - Why climate change is intimately tied to biodiversity 

 

1)  Representantes do mundo todo se reuniram em Montreal com o intuito de: 

Resposta: a) Estabelecer uma agenda de proteção e restauração dos recursos hídricos e ambientais até 

2030.  

 

2) Não podemos citar como impacto da destruição ambiental: 

Resposta: d) O incremento das emissões de carbono pela indústria e pela agricultura.  

 

3) Com o intuito de preservar os ecossistemas e o meio ambiente as empresas dos principais países do 

mundo pretendem: 

Resposta: b) Investir em energia limpa e em projetos que reduzam a emissão de carbono. 

 

4) De acordo com a ideia principal do texto é correto afirmar: 

Resposta: c) Para evitar as mudanças climáticas é importante reduzir a emissão de carbono, mas 

também devemos preservar a biodiversidade.  

 

5) Sobre o papel da floresta Amazônica, é correto afirmar:  
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Resposta: a) A Amazônia atualmente emite mais carbono líquido do que sequestra da atmosfera. 


