


1. Quais são os principais produtos animais que consumimos?

a) Carne, Leite e Ovos b) Carne, miudezas (fígado, rins, etc.) e Ovos

c) Carne, miudezas (fígado, rins, etc.) e Laticínios d) Carne, Leite e Mel
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2. Qual o tipo de carne que mais se consome em Portugal?

a) Bovina b) Aves

c) Suína d) Nenhuma das anteriores
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3. Portugal produz todos os produtos animais que necessita? 

a) Sim, Portugal é autossuficiente b) Portugal é deficitário em carne e excedentário 
em Leite e Ovos 

c) Portugal é excedentário em todos os produtos 
animais 

d) Portugal é deficitário em todos os produtos 
animais
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a) Suínos, Bovinos, Ovinos e Caprinos, Coelhos b) Aves, Suínos, Ovinos e Caprinos, Coelhos

c) Aves, Suínos, Bovinos, Ovinos e Caprinos d) Suínos, Bovinos, Ovinos e Caprinos, Equídeos

4. Quais são as principais espécies animais que produzimos? 
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5. Tendo em conta o que comem Aves, Ovinos, Suínos, Bovinos de Carne, Caprinos, Vacas 
Leiteiras podemos classificá-los em: 

a) Herbívoros, Omnívoros e Granívoros b) Herbívoros, Carnívoros e Omnívoros

c) Omnívoros, Granívoros e Insectívoros d) Herbívoros, Granívoros e Frugívoros
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6. Quais são as principais Indústrias Agroalimentares em Portugal?

a) Indústria de Alimentação Animal, Lacticínios, 
Carne, Produtos de Padaria, Pesca

b) Indústria de Alimentação Animal, Lacticínios, 
Bebidas, Carne

c) Cortiça, Lacticínios, Carne, Óleos e Gorduras, 
Produtos de Padaria

d) Tabaco, Indústria de Alimentação Animal, 
Lacticínios, Carne, Produtos de Padaria
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6. Quais são as principais Indústrias Agroalimentares em Portugal?



7. Em termos de Volume de Negócios que percentagem representa a Indústria de Alimentação 
Animal no total das Indústrias Agroalimentares? 

a) 5,0-10% b) 10-15%

c) 15-20% d) 20-25%
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8. As indústrias agroalimentares englobam 9 327 empresas e empregam 97 168 pessoas. Quantas empresas 
e número de empregados, da Indústria da Alimentação Animal, estão registados em Portugal?

a) 43 empresas e 3390 empregados b) 118 empresas e 3 572 empregados

c) 221 empresas e 2750 empregados d) 1 397 empresas e 15 433 empregados 
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9. Em Portugal, 3,2 milhões de toneladas de alimentos para animais são produzidos, anualmente, pelos 
associados da IACA. Quais são as espécies para as quais existe maior produção de alimentos para animais? 

a) Suínos, Bovinos, Cães e Gatos b) Ovinos, Suínos, Bovinos e Caprinos

c) Aves, Suínos e Bovinos d) Outros
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10. A produção de alimentos para cães e gatos tem aumentado fortemente em Portugal. Quantas 
toneladas se produzem, por estimativa, por ano, atualmente?

a) 50.000-150.000 toneladas de alimentos/ano b) 150.000-250.000 toneladas de alimentos/ano 

c) 250.000-350.000 toneladas de alimentos/ano d) 350.000-450.000 toneladas de alimentos/ano 
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11. Como se classificam as diferentes categorias de alimentos utilizados no fabrico de 
alimentos compostos para animais (vulgo rações)? 

a) Matérias Primas, Pré-Misturas e Aditivos b) Matérias-primas, Água, Aditivos 

c) Cereais, Pré-Misturas e Aditivos d) Cereais, Oleaginosas, Água e Aditivos 
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12. Quais são as principais matérias primas utilizadas em Portugal no fabrico de 
alimentos compostos?

a) Cereais, polpas de citrinos e coprodutos dos 
cereais

b) Cereais, sementes de oleaginosas, feno e palha

c) Sementes e bagaços de oleaginosas e coprodutos 
dos cereais

d) Cereais, bagaços de oleaginosas e coprodutos 
das Indústrias Agroalimentares 
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a) Derivados de cereais, restos de restauração e 
minerais

b) Forragens, melaços, óleos vegetais e gorduras 
animais, minerais e vitaminas

c) Derivados de cereais, forragens, melaços, óleos 
vegetais e gorduras animais, minerais e os aditivos

d) Derivados de cereais, forragens, melaços, óleos 
vegetais e gorduras animais, restos de restauração

13. Que outros produtos são importantes na alimentação animal?
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14. A “Nutrição Animal” é a satisfação das necessidades nutricionais dos 
animais, considerando…

a) Sexo, tamanho, idade, ambiente, entre outros 
fatores

b) Espécie, tipo de produção, idade e ambiente, 
entre outros fatores

c) tipo de produção, tamanho e idade, entre 
outros fatores d) Nenhuma das anteriores
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15. Quais são as principais necessidades nutricionais dos animais?

a) Energia, Proteína/Aminoácidos, Fibra, Hidratos 
de carbono, Gordura, Minerais e Vitaminas

b) Proteína, Matéria gorda, Cinza, Fibra e Ácidos 
gordos ómega 3 e 6

c)Proteína, Matéria gorda, Cinza, Fibra, Minerais d) Energia, Proteína, Fibra, Gordura e Vitaminas
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16. Quem define a composição dos alimentos para animais?

a) Médico Veterinário b) Nutricionista Animal

c) Tratador dos animais d) Criador de animais
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17. Onde são fabricados os alimentos para animais?

a) Nas explorações pecuárias sem necessidade de 
uma autorização específica

b) Numa qualquer instalação, sem necessitar de 
ser uma fábrica

c) Num laboratório especializado d) Em fábricas próprias, com tecnologias 
adaptadas e devidamente autorizadas pela DGAV
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18. Quais são as principais operações/tecnologias utilizadas no processo de fabrico 
de rações?

a) Armazenamento, doseamento, moenda, 
mistura, incorporação de líquidos, granulação

b) Armazenamento, doseamento, mistura, 
incorporação de líquidos, ensaque

c) Armazenamento, doseamento, moenda, 
incorporação de líquidos, granulação, ensaque

d) Armazenamento, moenda, mistura, 
incorporação de líquidos, granulação, ensaque
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19. Que formas de apresentação física podem ter os alimentos para animais?

a) Farinha, a granel ou granulado b) Farinha, migalha ou a granel

c) Farinha, migalha ou granulado d) Migalha ou granulado
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20. Como podem chegar às explorações pecuárias os alimentos para os animais?

a) Em sacos (1-40 kg) ou a granel (ton) b) Em sacos (1-40 kg), big-bags (500-1000 kg) ou a 
granel (ton)

c) Big-bags (500-1000 kg) ou a granel (ton) d) Em sacos (1-40 kg), bidões ou a granel (ton)
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21. Como se garante, em termos legais, a segurança alimentar?

a) Através de Sistemas privados de controlo  e Normas 
Internacionais

b) Através do Controlo de Qualidade da fábrica e 
Sistemas privados de controlo

c) Através da implementação do HACCP nas 
fábricas e do Controlo de Qualidade

d) Através de legislação especifica do setor, 
incluindo HACCP nas fábricas
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22. A alimentação animal contribui para a sustentabilidade através…

a) Da Economia Circular e da melhoria da eficiência 
alimentar

b) Da melhoria da economia agrícola (rendimento e 
fixando população nas regiões desfavorecidas

c) Da utilização das MTD e aplicação de normas 
ambientais responsáveis d) Todas as anteriores
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23. Os antibióticos podem ser utilizados na produção animal?

a) Sim, para tratamento de problemas 
sanitários dos animais b) Sim, como promotores de crescimento

c) Sim, como reguladores da flora digestiva d) Não, em nenhuma situação 
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24. O que fazer quando os animais estão doentes?

a) Dar os medicamentos utilizados da última 
vez que tiveram algum problema

b) Chamar o veterinário para avaliar qual é o 
problema e os medicar se for caso disso

c) Não fazer nada e esperar que melhorem (da 
última vez resultou)

d) Colocar os animais na enfermaria da 
exploração
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