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!
1. O proceso de domesticación produciuse no:
a. Neolítico
b. Paleolítico
c. Plistoceno
d. Século I antes de Cristo.
!
2. Dentro dos factores que condicionan a relación home-animal, o 
temperamento dos animais considérase unha causa:
a. Extrínseca
b. Neutra
c. Intrínseca
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
3. Os grupos familiares considéranse unha característica da domesticación:

a. Desfavorable
b. Favorable
c. Neutra
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
4. Que principios se consideran “vínculo” na relación home-animal:
a. Seguridade e afinidade
b. Seguridade e intimidade
c. Afinidade e constancia
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
5. Na interacción home-animal, a vixilancia diaria do rabaño é de carácter:
a. Positivo
b. Neutro
c. Negativo
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
!
!
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6. Na teoría dos 4 “IS” na relación home-animal, cal destes conceptos non 
se formula:
a. Inconsideración
b. Incapacidade
c. Ignorancia
d. Inexperiencia.
!
7. Dentro da TAA (Terapia Asistida con Animais) é frecuente o tratamento 
do autismo con:
a. Delfíns
b. Cans
c. Cabalos
d. Paxaros.
!
8. Segundo Fraser, dentro do comportamento dos animais os territorios 
clasifícanse en:
a. Territorio basal e espazo persoal
b. Territorio basal e zona de fuxida
c. Zona de seguridade e zona de fuxida
d. Zona de fuxida e zona de balance.
!
9. A distancia de fuxida encóntrase:
a. Fóra da área do espazo social
b. Dentro da área do espazo social
c. Equidistante da área do espazo social
d. A 2 metros do ángulo de visión.
!
10. Dentro do comportamento social son moi importantes a nivel olfactivo:
a. As vocalizacións
b. As feromonas
c. As exhibicións
d. Os lambidos.
!
!
!



11. Unha relación de dominancia relativamente estable entre os membros 
dun grupo de animais denomínase:
a. Vocalización
b. Xerarquía
c. Retroceso
d. Vigorosidade.
!
12. Son características na xerarquía:
a. A dominancia
b. A submisión
c. Os comportamentos miméticos entre os animais submisos
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
13. No desenvolvemento da locomoción en mamíferos distínguense de 
forma xeral:
a. 5 etapas
b. 6 etapas
c. 7 etapas
d. 8 etapas.
!
14. Nos animais o coidado corporal abrangue:
a. A termorregulación
b. A hixiene cutánea
c. Ambas respostas anteriores son correctas
d. Ningunha das respostas anteriores  é correcta.
!
15. A libido ou impulso sexual do macho depende basicamente de:
a. A produción de testosterona
b. A produción de oxitocina
c. A produción de cortisol
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
!
!
!
!



16. Durante o sono hai:
a. Perda da consciencia unicamente
b. Perda da actividade muscular unicamente
c. Redución da consciencia e da actividade sensorial
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
17. O comportamento reprodutivo inclúe:
a. O impulso sexual
b. O cortexo
c. A monta e a xestación
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
18. A egua ten a época de maior fertilidade en:
a. Primavera
b. Verán
c. Outono
d. Primavera e outono.
!
19. A ovella e a cabra teñen a época de maior fertilidade en:
a. Primavera
b. Verán
c. Outono
d. Inverno.
!
20. Os síntomas do celo ou estro son:
a. Característicos de cada especie
b. Presentan variacións individuais e estacionais
c. Ningunha das respostas anteriores é correcta
d. Son correctas as respostas “a” e “b”.
!
21. En xeral, unha femia en celo:
a. Aumenta o comportamento inxestivo
b. Incrementa o comportamento locomotor e investigativo
c. Incrementa o comportamento vocal
d. Son correctas as respostas “b” e “c”.
!



22. Os comportamentos anómalos varían en función:
a. Da idade
b. Da especie
c. Unicamente das circunstancias
d. Son correctas as respostas “a” e “b”.
!
23. As esterotipias son:
a. Secuencias de movementos involuntarios sen función aparente
b. Secuencias de movementos repetitivos e invariables
c. Son correctas as respostas “a” e “b”
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
24. Para algúns autores a “etoloxía” como concepto débese asociar 
fundamentalmente a:
a. Animais salvaxes
b. Animais domésticos
c. Animais de compañía
d. Animais de experimentación.
!
25. Nos tests non restrinxidos:
a. Mídese a distancia de fuxida
b. Mídese a docilidade
c. O animal móvese libremente
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
26. A herdabilidade do comportamento é:
a. Moderada
b. Alta
c. Moi alta
d. Moi baixa.
!
27. A herdabilidade do comportamento:
a. Polo seu valor non se pode incluír nos programas de mellora xenética
b. Pódese incluír nos programas de mellora xenética de todas as especies
c. Só se inclúe no caso de bovinos e porcinos
d. Só se inclúe nas aves.



28. Os sistemas de produción actuais deben considerar:
a. O beneficio para a sociedade
b. Rendibilidade para os granxeiros
c. Calidade de vida dos animais
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
29. A maior parte das recomendacións de perfeccionamento do BA supoñen:
a. Cambios no deseño das instalacións
b. Cambios nas prácticas de manexo
c. Adaptación dos sistemas de produción ás necesidades dos animais
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
30. Os problemas na mellora do BA son:
a. Aumentos nos custos de produción
b. Aspectos inevitables na cadea de produción (transporte, carga, etc.)
c. Consideracións éticas (aspectos sociais da produción animal)
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
31. Segundo a UE, os actuais piares da gandería europea son:
a. A seguridade alimentaria e o BA
b. A saúde ambiental/animal e o desenvolvemento sostible
c. Os criterios marcados pola OMC (Organización Mundial do Comercio)
d. Son correctas as respostas “a” e “b”.
!
32. A redución do estrés animal na cría e cebo permite:
a. Reducir os gastos sanitarios
b. Reducir a carga fiscal
c. Aumentar o estrés no transporte
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
33. No gando bovino o factor máis estresante en produción animal é:
a. O transporte
b. A privación de auga en intervalos curtos de tempo
c. A privación de comida en intervalos curtos de tempo
d. Todos os factores son igual de estresantes.



34. O rango de temperatura a partir do cal se produce nos animais un 
grande estrés é:
a. 20ºC
b. 15ºC
c. 25ºC
d. 30ºC
!
35. Unha excesiva densidade nas granxas de polos provoca un aumento de:
a. As lesións plantares
b. O índice de conversión
c. O crecemento
d. A calidade dos polos.
!
36. O gas que provoca máis alteracións respiratorias nas granxas de polos é 
o:
a. CO2 (dióxido de carbono)
b. Neon
c. NH3 (amoníaco)
d. CO (monóxido de carbono).
!
37. Entre os principios básicos da gandería ecolóxica encóntrase:
a. O benestar animal
b. O desenvolvemento social e lexislativo
c. A soberanía alimentaria universal
d. O aumento nos índices de conversión.
!
38. Cal dos seguintes principios non se considera na triloxía ecolóxica:
a. A conservación da biodiversidade
b. A protección do medio natural
c. A busca de prezos competitivos
d. O mantemento da saúde do rabaño.
!
!
!
!



39. A actual normativa europea sobre produción e etiquetaxe de produtos 
ecolóxicos é:
a. O Regulamento CE 35/2007
b. O Regulamento CE 834/2007
c. A Directiva CE 1/2005
d. O Regulamento CE 237/2009
!
40. A actual normativa europea sobre produción ecolóxica contempla:
a. A necesidade de realizar controis de verificación da lexislación
b. A necesidade de controlar o manexo
c. O control das normas relativas á saúde
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
41. A gandería ecolóxica promove:
a. O fomento de razas foráneas
b. A utilización de recursos alleos a cada granxa
c. A utilización de medicamentos de forma preventiva
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
42. A gandería ecolóxica:
a. Asegura un alto grao do BA per se
b. Non asegura un alto grao do BA per se
c. Non asegura os niveis máximos de seguridade dos produtos per se
d. Son correctas as respostas “b” e “c”.
!
43. En relación coa gandería ecolóxica e o BA non se considera o principio 
de:
a. Ámbito axeitado
b. Correcta alimentación
c. Comportamento anómalo
d. Correcto estándar de saúde.
!
!
!
!



44. O encadramento da produción animal ecolóxica dentro do contexto xeral 
facilítase:
a. Na produción intensiva
b. Na produción semi-extensiva
c. Na produción extensiva
d. Son correctas as respostas “b” e “c”.
!
45. A Organización Internacional de Agricultura Ecolóxica coñécese polas 
siglas:
a. IFOAM
b. OIAE
c. EAIO
d. INTERECO
!
46. Segundo os datos do eurobarómetro do ano 2005, sobre os hábitos de 
consumo europeos:
a. O 80% dos consumidores fíxanse na etiqueta para tomar decisións de compra
b. O 50% queren sistemas de clasificación respecto do BA
c. O 90% quere mencións na etiqueta sobre o BA
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
47. Segundo a enquisa Welfare Quality sobre o BA:
a. Os españois son os europeos máis preocupados polo BA
b. Os españois pensan que o máis importante é o papel do consumidor 
orientando o mercado
c. Os portugueses non teñen predisposición pola etiquetaxe
d. Os escandinavos consideran o BA un problema con solución política.
!
48. A sociedade europea respecto ao BA:
a. Víveo de forma diferente dende os ámbitos rural e urbano
b. Non está moi informada das prácticas gandeiras
c. Non valora o BA en todas as especies por igual
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
!
!



49. A sociedade europea respecto ao BA:
a. Esixe información e controis sobre as condicións de vida dos animais
b. Ten patróns moi diferentes de consumo de carne
c. As respostas “a” e “b” son correctas
d. A menor nivel cultural, hai maior preocupación polo tema do BA.
!
50. De acordo coa normativa europea, as corridas de touros:
a. Son legais sempre
b. Son ilegais sempre
c. Están amparadas polo Tratado de Ámsterdam
d. Non están contempladas pola normativa europea.
!
51. Entre os retos de futuro do BA en Europa está:
a. A enxeñería xenética
b. As corridas de touros
c. O estatus dos simios
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
52. A instauración da política agraria común arranca dende:
a. O Tratado de Roma
b. O Tratado de París
c. O Tratado de Maastricht
d. O Tratado de Ámsterdam.
!
53. Historicamente o Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria 
(FEOGA) tiña dúas seccións:
a. Garantía e reordenación
b. Garantía e orientación
c. Garantía e prevención
d. Garantía e preferencia.
!
54. Son principios da PAC:
a. A solidariedade financeira e a unidade de mercado
b. O mercado das OCM
c. A preferencia nacional e rexional
d. A solidariedade da OMC.



55. A PAC entrou en vigor no ano:
a. 1962
b. 1963
c. 1964
d. 1965
!
56. A reforma da PAC de 1992 supuxo:
a. O aumento dos prezos agrícolas pola actuación das OCM
b. A compensación con axudas directas
c. A compensación por caixa común e tenteo directo
d. O aumento dos contratos fiscais.
!
57. A partir da axenda 2000, a agricultura europea formúlase como unha 
actividade:
a. En conflito coa sostibilidade
b. Con falta de competitividade
c. Sostible e competitiva
d. Son correctas as respostas “a” e “b”.
!
58. A reforma da PAC de 2003 introduce:
a. O pagamento único por explotación (desacoplamento)
b. A condicionalidade
c. A modulación
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
59. A reforma da PAC de 2003 establece a disciplina financeira do 
orzamento agrícola ata o ano:
a. 2012
b. 2013
c. 2014
d. 2015
!
!
!
!



60. A obriga de cumprimento dun conxunto de requisitos de seguridade 
alimentaria, ambientais e do BA denomínase:
a. Condicionalidade
b. MARM
c. Desacoplamento
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
61. Entre os piares básicos da condicionalidade están:
a. Os requisitos legais de xestión
b. As boas condicións agrarias e ambientais
c. As respostas “a” e “b” son correctas
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
62. A condicionalidade no ámbito do BA comprende dende o ano 2010:
a. 58 puntos
b. 60 puntos
c. 62 puntos
d. 65 puntos.
!
63. Os incumprimentos da condicionalidade segundo a normativa 
clasifícanse en:
a. Intencionados e non intencionados
b. Intencionados e neglixencias
c. Intencionados e faltas graves
d. Intencionados e de infracción dolosa.
!
64. Os incumprimentos avalíanse en función de:
a. 4 criterios
b. 2 criterios
c. 5 criterios
d. 3 criterios.
!
!
!
!



65. A redución de pagamentos directos por unha neglixencia está nun rango 
entre o:
a. 5% e o 15%
b. 5% e o 10%
c. 5% e o 20%
d. As neglixencias non supoñen redución dos pagamentos directos.
!
66. Os becerros deben manterse en grupos se superan as 8 semanas de 
idade salvo que:
a. Un veterinario certifique que o becerro se debe manter illado
b. Sexa unha granxa con menos de 6 becerros
c. Os animais acompañan a súa nai para ser aleitados
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
67. Os aloxamentos individuais para becerros:
a. Deberán ter tabiques perforados e permitirlles contacto visual e táctil
b. Deberán ter tabiques lisos non perforados
c. Non fai falla que exista contacto visual
d. Non fai falla que exista contacto táctil.
!
68. Os becerros recibirán costro:
a. Sempre antes das 10 primeiras horas de vida
b. Non é obrigatorio que reciban costro
c. Sempre antes das 6 primeiras horas de vida
d. O costro terá obrigatoriamente que estar pasteurizado.
!
69. Aos becerros pódeselles poñer bozo:
a. Sempre
b. Nunca
c. Só nas explotacións extensivas
d. Só nas explotacións intensivas.
!
!
!
!
!



70. Os becerros estabulados inspecciónanse:
a. 1 vez ao día
b. 2 veces ao día
c. 3 veces ao día
d. Cando o gandeiro queira.
!
71. Os chans nas cortes dos becerros:
a. Non serán ásperos
b. Poderanse limpar sen dificultade
c. Poderanse desinfectar
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
72. Os becerros recibirán polo menos:
a. 3 racións diarias de alimentos
b. 5 racións diarias de alimentos
c. 6 racións diarias de alimentos
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
73. No gando porcino:
a. Os porcos estarán atados
b. Os porcos non estarán atados
c. Os porcos estarán inmobilizados con traba
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
74. Nos chans engradados de formigón para os leitóns, a anchura das 
aberturas non superará os:
a. 16 mm
b. 12 mm
c. 11 mm
d. 10 mm
!
!
!
!
!



75. Nos chans engradados de formigón para os leitóns destetados, a 
anchura das aberturas non superará os:
a. 14 mm
b. 16 mm
c. 18 mm
d. 20 mm
!
76. No interior das granxas porcinas o ruído non debe superar os:
a. 100 dBe
b. 80 dBe
c. 85 dBe
d. 90 dBe
!
77. Nas granxas porcinas os animais disporán de polo menos ao día de:
a. 8 horas de luz con intensidade mínima de 45 lux
b. 10 horas de luz con intensidade mínima de 80 lux
c. 10 horas de luz con intensidade mínima de 30 lux
d. 8 horas de luz con intensidade mínima de 40 lux.
!
78. Os porcos alimentados en grupo:
a. Terán acceso simultáneo aos alimentos sempre
b. Terán acceso simultáneo aos alimentos unha vez ao día como mínimo
c. Comerán polo menos 1 vez ao día
d. Son correctas as respostas “a” e “c”.
!
79. No gando porcino respecto do raboteo e a redución de dentes:
a. Realizarase de forma rutineira
b. Non fai falla anestesia ou sedación
c. Realizarase por capadores titulados
d. Todas as respostas anteriores son falsas.
!
!
!
!
!
!



80. A castración en verróns:
a. Pode ser con esgazadura sempre que existan condicións sanitarias axeitadas
b. Pode realizarse por capadores debidamente formados a partir do 7º día de vida
c. Debe realizarse con anestesia e analxesia adecuada a partir do 7º día de vida
d. Debe realizala un veterinario en todos os casos.
!
81. As celas dos verróns permitirán:
a. Ulirse
b. Verse
c. Oírse
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
82. A superficie do chan para os leitóns permitiralles:
a. Deitarse e tombarse á vez
b. A superficie deberá ser sólida
c. A superficie contará con material de protección
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
83. Aínda que existe algunha excepción, os leitóns xeralmente só se 
poderán destetar con:
a. 4 semanas ou máis
b. 6 semanas ou máis
c. 8 semanas ou máis
d. 10 semanas ou máis.
!
84. Respecto á cría de porcos de cebo, o uso de tranquilizantes permítese:
a. De forma xeneralizada
b. Só logo da consulta ao veterinario
c. De forma excepcional
d. Son correctas as respostas “b” e “c”.
!
!
!
!
!
!



85. Os gandeiros deberán sistematicamente:
a. Anotar os animais mortos
b. Anotar os medicamentos veterinarios usados
c. Manter os rexistros anteriores polo menos 3 anos
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
86. Nas instalación gandeiras deberase controlar:
a. A ventilación e o nivel de po
b. A temperatura
c. A humidade relativa do aire e a concentración de gases
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
87. O primeiro plan de acción comunitario da UE (Unión Europea) para o BA 
comezou no ano:
a. 2009
b. 2006
c. 2007
d. 2008
!
88. A nova estratexia da UE para a sanidade animal abrangue o período:
a. 2007-2013
b. 2007-2014
c. 2007-2015
d. 2003-2013
!
89. Entre os ámbitos de acción do programa de acción comunitaria do BA 
non se encontra:
a. Promover a investigación
b. Introducir indicadores estandarizados do BA
c. Introducir as normas do IFOAM respecto á gandería ecolóxica
d. Mellorar a información aos profesionais e ao público en xeral.
!
!
!
!
!



90. A elaboración de guías de boas prácticas do BA:
a. É unha actividade propia da OMC en colaboración coa OIE
b. É unha actividade que cómpre promover polas autoridades competentes 
europeas
c. Non é necesario a nivel europeo
d. Limítase unicamente á experimentación animal.
!
91. A UE considera os animais:
a. Seres sensibles, que senten e padecen
b. Seres animados
c. Seres inanimados que padecen
d. Exentos de lexislación.
!
92. Que organización non traballa no ámbito do BA en Europa
a. OMC
b. EFSA
c. ECVAM
d. EAAP
!
93. A EFSA traballa no BA:
a. Asesorando organismos e estados europeos
b. Mediante o panel AHAW
c. Promovendo a seguridade alimentaria
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
94. Os aspectos socioeconómicos do BA estúdanse en Europa mediante o 
proxecto:
a. Catra
b. Cost
c. Freedom
d. Econwelfare.
!
!
!
!
!



95. Entre as especificacións sobre o BA na etiquetaxe encóntrase o:
a. Welfare Quality
b. Cost
c. IXP
d. Freedom Food.
!
96. Considérase que o valor engadido do BA débese a:
a. Ser un elemento da agricultura sostible
b. Ser un elemento que non esgota as reservas
c. Crear oportunidades empresariais e aumentar os rendementos
d. Todas as respostas anteriores son correctas.

97. O sistema de avaliación do BA e confort máis axeitado para as 
instalacións é:
a. O ergonómico
b. O test de preferencia
c. A medida de disconfort
d. Ningunha das respostas anteriores é correcta.
!
98. Un criterio zootécnico de avaliación do disconfort ou benestar é:
a. A vocalización
b. O pH muscular
c. A mortalidade
d. As etoanomalías.
!
99. A técnica máis utilizada nos cans relacionada cos tests de preferencia é:
a. O condicionamento operativo
b. As baseadas na economía de mercado
c. O disconfort
d. O etograma.
!
!
!
!
!



100. Os parámetros elixidos para a avaliación do BA deben cumprir os 
criterios de:
a. Relevancia para o BA
b. Confiabilidade
c. Relación coa lexislación aplicable sobre a materia
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
!
101. O índice ANI de avaliación de benestar tivo a súa orixe en:
a. Francia
b. Austria
c. Inglaterra
d. Italia.
!
102. No sistema Welfare Quality de valoración do benestar avalíanse:
a. Entre 30 e 50 parámetros
b. Entre 20 e 50 parámetros
c. 12 parámetros e 12 criterios
d. 25 parámetros.
!
103. O sistema Welfare Quality clasifica as granxas nos seguintes grupos:
a. Granxas non clasificadas
b. Granxas de benestar excelente e bo
c. Granxas de benestar aceptable
d. Todas as respostas  anteriores son correctas.
!
104. Que aspectos considera o índice ANI:
a. Mobilidade e contacto social
b. Contacto social
c. Nutrición
d. Son correctas as respostas “a” e “b”.
!
105. O sistema Welfare Quality consta de:
a. 12 criterios
b. 15 criterios
c. 10 criterios
d. 20 criterios.



106. O sistema Welfare Quality consta de:
a. 4 principios básicos
b. 3 principios básicos
c. 8 principios básicos
d. 5 principios básicos.
!
107. No sistema Welfare Quality o limiar de excelencia está en:
a. 80 puntos
b. 55 puntos
c. 30 puntos
d. 20 puntos.
!
108. No sistema Welfare Quality o limiar de aceptable está en:
a. 15 puntos
b. 20 puntos
c. 10 puntos
d. 5 puntos.
!
109. No sistema Welfare Quality a facilidade de movemento englóbase no 
principio de:
a. Comportamento
b. Alimentación
c. Estado sanitario
d. Aloxamento.
!
110. Para que especie aínda non desenvolveu o sistema Welfare Quality un 
sistema de traballo:
a. Pavos
b. Galiñas
c. Búfalos
d. Porcos cos seus leitóns.

!
!



111. O proxecto europeo de investigación sobre as preocupacións dos 
consumidores sobre o BA e o seu impacto sobre a selección de alimentos 
denomínase:
a. TRUST
b. CONSENSUS
c. CODE-EFABAR
d. FAIR CT 98-3678
!
112. O proxecto europeo de investigación sobre as implicacións no benestar 
dos cambios nos sistemas de produción das galiñas poñedoras denomínase:
a. LAYWELL
b. TRUST
c. WEALTH
d. ETHIQUAL
!
113. O proxecto europeo de investigación que relaciona o BA co transporte 
e a calidade da carne denomínase:
a. COST 846
b. CATRA 
c.TRUST
d. FAIR
!
114. O proxecto europeo de investigación no BA durante o sacrificio 
denomínase:
a. DIALREL
b. AGRINET
c. ECONWELFARE
d. WELFARE QUALITY
!
115. O proxecto europeo de investigación no BA no gando vacún ecolóxico 
denomínase:
a. IMPRO
b. DIALREL
c. WELFARECOW
d. WELFAREDAIRY



116. O proxecto europeo de investigación no BA máis coñecido a nivel 
europeo denomínase
a. COST 846
b. CATRA 
c. TRUST
d. WELFARE QUALITY
!
117. Na actualidade na UE atopámonos no:
a. Primeiro plan comunitario de benestar animal
b. Segundo plan comunitario de benestar animal
c. Terceiro plan comunitario de benestar animal
d. Sexto plan comunitario de benestar animal.
!
!
!
!
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