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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 21/07/2019, às 14h 

Nome do Candidato 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA                                                                                               Página 2 / 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA                                                                                               Página 3 / 10 
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A DEMOCRACIA EM BOLHAS 

As redes sociais permitem que convivamos diariamente com um número muito maior de pessoas do que seria 1 

possível apenas com o contato direto. No entanto, uma boa parte do tempo que dedicamos às redes sociais é gasto em bolhas, 2 

convivendo com pessoas que pensam como a gente sobre os temas que nos interessam. Essas comunidades nos dão conforto, 3 

por estarmos entre iguais e, assim, evitamos a exposição às formas mais agressivas de argumentação. Essas bolhas acabam 4 

por reforçar nossas convicções, compartilhadas com esses companheiros. 5 

Por outro lado, nos poucos momentos de contato na rede com o pensamento divergente, as nossas posturas parecem 6 

ser de guerra. A forma como expressamos nossas opiniões nas redes sociais contribui decisivamente para a polarização do 7 

debate político. Muitas vezes, reagimos a informações ou opiniões das quais não gostamos com rispidez, tratando os 8 

portadores das informações ou os defensores das opiniões com desrespeito. Como diferentes grupos reagem assim, cria-se 9 

uma espiral de intolerância. A cada degrau, o outro é visto como alguém a quem não devemos dar ouvidos. A democracia 10 

perde muito com isso, já que é atingida a nossa capacidade de entender o que está em jogo. 11 

A interação em sociedade é fundamental para o nosso processo de aprendizagem. Muitas vezes, no primeiro 12 

contato com uma informação, fazemos leituras imprecisas ou distorcidas. A exposição a terceiros do nosso entendimento e 13 

as respostas que deles recebemos nos ajudam a entender melhor o tema sobre o qual falamos, já que podemos ser instados a 14 

rever as nossas fontes ou considerar outras interpretações. Em tese, assim, quanto maior a diversidade de pensamento dos 15 

nossos interlocutores, maior será a nossa capacidade de aprendizado social. 16 

Uma pesquisa feita por professores da Universidade da Pensilvânia confirma essa ideia do aprendizado social, mas 17 

demonstra que ele é limitado quando estamos em contato com pessoas que sabemos que têm posições políticas diferentes das 18 

nossas. Os pesquisadores dividiram os participantes do experimento em quatro grupos, que foram expostos a dados da NASA 19 

sobre mudança climática, que eles precisavam interpretar, tentando chegar ao melhor entendimento possível que, para os 20 

pesquisadores, era o que se aproximasse mais da interpretação feita pela NASA. Um grupo era formado por pessoas com a 21 

mesma posição política, que respondiam individualmente às questões. Outros três grupos eram formados por pessoas com 22 

posições diferentes. Em um dos grupos plurais, o participante não sabia a posição política dos outros, nos outros dois grupos 23 

essa posição era exposta. Em um grupo, era apresentada a média dos entendimentos dos membros ao lado dos outros dos 24 

partidos republicano e democrata. No outro grupo, cada participante via informações sobre o entendimento a que chegaram 25 

quatro pessoas de quem ele sabia a posição política. Depois de responder às perguntas, havia oportunidades de repensar as 26 

respostas. No caso dos grupos plurais, nesse momento, o participante era exposto aos entendimentos das outras pessoas. Com 27 

o experimento, os pesquisadores constataram que a capacidade de entendimento dos dados aumentou quando os participantes 28 

foram expostos às opiniões dos outros, mas isso foi maior no grupo que não conhecia a posição política dos outros 29 

participantes. Nos dois grupos nos quais a posição política era exposta, os preconceitos políticos reduziram a capacidade de 30 

compreensão dos participantes. 31 
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A democracia precisa da interação, do diálogo. As questões públicas postas à deliberação precisam ser 32 

compreendidas da forma mais clara possível. A mídia tradicional faz um papel crítico fundamental, desvelando aspectos às 33 

vezes pouco evidentes dos temas, mas só há ganhos quando a cidadania é informada por diversas fontes. Nossa postura 34 

isolacionista nas redes sociais fecha espaços de confrontos de ideias, de interpretações. O resultado do isolamento é a 35 

radicalização. 36 

Não é fácil sair da bolha, pois, como dissemos, ela nos dá conforto. No entanto, precisamos quebrar ou reduzir tais 37 

barreiras. Como outros problemas que atingem a internet, não parece haver saída para a questão do isolamento em bolhas 38 

sem a assunção de uma postura específica pelos usuários.  Precisamos usar menos o bloqueio de pessoas e dedicar um pouco 39 

mais de tempo para ler textos de veículos e de autores que sabemos ter orientação política diferente da nossa. Há custos, 40 

evidentemente. No entanto, fora as formas mais radicais e intolerantes de discurso político, que existem à esquerda e à direita, 41 

vamos descobrir o quanto é instrutivo o acesso a textos de pessoas de quem discordamos. Vamos descobrir que, do outro 42 

lado, há muito pensamento honesto. A democracia agradece. 43 

GUSTAVO FERREIRA SANTOS – FONTE: http://dissenso.org/democracia-em-bolhas/  

 

 
 

01) Segundo o texto 

 

(A) O espectro ideológico motiva diferentes posições entre 

dois polos que se antagonizam, mas respeitam-se 

mutuamente. 

(B) A ideia fixa como verdade única  limita a capacidade  

de  interação de ideias  e de respeito às opiniões 

divergentes. 

(C) Embora a democracia necessite da divergência de 

ideias, atualmente ela se encontra  abalada com risco 

de ruptura do processo democrático. 

(D) As redes sociais proporcionam a todos, e de forma 

igualitária, condições necessárias para expressar a sua 

linha de pensamento e manter um intercâmbio 

constante entre os seus concidadãos.  

 

02) O texto apresenta o que está indicado em 

 

(A) Coloquialismo da linguagem. 

(B) Presença de imagens sensoriais. 

(C) Pessoalidade no enfoque temático. 

(D) Visão ambígua na apresentação do tema. 

 

03) A análise dos elementos linguísticos presentes na 

composição do texto permite considerar correto o que 

se afirma em 

 

(A) A forma verbal “permitem” (L.1) apresenta-se com a 

mesma regência que “discordamos” (L.42), embora 

com um tipo diferente de sujeito. 

(B) O conector “que”, em “que pensam” (L.3) e em “as 

respostas que deles recebemos” (L.14), possui o 

mesmo valor morfossintático. 

(C) O vocábulo “melhor”, em “a entender melhor” (L.14) 

e, em “tentando chegar ao melhor entendimento” 

(L.20), pertencem à mesma classe gramatical. 

(D) A expressão “custos”, em “Há custos”  (L.40) muda de 

função sintática se o verbo haver  for substituído pelo 

verbo existir.  

 

04) Há predicado verbal em 

 

(A) “A interação em sociedade é fundamental” (L.12). 

(B) “maior será a nossa capacidade de aprendizado 

social.” (L.16). 

(C) “Um grupo era formado por pessoas” (L.21). 

(D) “O resultado do isolamento é a radicalização.” 

(L.35/36). 

 

05) A alternativa em que a oração tem função restritiva é  

 

(A) “que convivamos” (L.1). 

(B) “que dedicamos às redes sociais” (L. 2) 

(C) “que foram expostos a dados da NASA sobre mudança 

climática” (L.19/20). 

(D) “que respondiam individualmente às questões” (L.22). 
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06)  
 

 “mas só há ganhos quando a 

cidadania é informada por diversas 

fontes.” (L.34). 
 

No período acima, 

(A) estabelece-se uma condição. 

(B) evidencia-se uma conformidade. 

(C) há uma concessão. 

(D) determina-se uma causa. 
 

07) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) “mais”, em “evitamos a exposição às formas mais 

agressivas de argumentação” (L.4), expressa ideia 

diferente de “mais”, em “era o que se aproximasse 

mais da interpretação feita pela NASA” (L.21). 

(B) A forma verbal “convivamos” (L.1) indica uma ação 

concluída no presente. 

(C) O elemento de coesão textual “como”, em “como 

dissemos” (L.37), expressa ideia de comparação. 

(D) “só” (L.34) expressa ideia de exclusão assim como 

“apenas” (L.2), no contexto em que se inserem. 
 

08) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é  
 

(A) “Essas comunidades nos dão conforto, por estarmos 

entre iguais” (L.3/4). 

(B) “Depois de responder às perguntas, havia 

oportunidades de repensar as respostas.” (L.26/27). 

(C) “Não é fácil sair da bolha” (L.37). 

(D) “não parece haver saída” (L.38). 
 

09) Exerce a mesma função sintática de “de 

argumentação” (L.4) a expressão 
 

(A) “do debate” (L.7/8). 

(B) “dos nossos interlocutores” (L.15/16). 

(C) “de aprendizado social” (L.16). 

(D) “dos dados” (L.28). 
 

10) A oração “maior será a nossa capacidade de 

aprendizado social.” (L.16), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) proporcionalidade. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

11) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “aumentou” (L.28) e a composta em 

 

(A) tivesse aumentado. 

(B) tinha aumentado. 

(C) terá aumentado. 

(D) tem aumentado. 

 

12) No texto,  

 

(A) A coesão textual pode ser feita por meio de processo 

de substituição. Neste caso, a oração “que dedicamos 

às redes sociais é gasto em bolhas” (L.2)  permite e a 

seguinte reescritura: “que dedicamos-nas é gasto em 

bolhas . 

(B) Na palavra “havia” (L.26), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O vocábulo “espiral” (L.10) tem valor subjetivo. 

(D) O  sujeito da forma verbal “existem” (L.41) é 

indeterminado. 

 

13) O advérbio tem valor conclusivo em: 

 

(A) “diariamente” (L.1). 

(B) “decisivamente” (L.7). 

(C) “individualmente” (L.22). 

(D) “evidentemente” (L.41). 

 

14) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “alguém” (L.10). 

(B) “republicano” (L.25). 

(C) “públicas” (L.32). 

(D) “política” (L.40). 

 

15) A frase “A democracia agradece” (L.43) constitui 

 

(A) uma comprovação. 

(B) uma denúncia. 

(C) uma justificativa. 

(D) um comentário. 
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16) Dentro do Microsoft Excel, para ligar ou concatenar uma ou mais cadeias de texto ou números, de modo a formar um único 

texto, utiliza-se o seguinte operador: 

 

(A) { } 

(B) & 

(C) < > 

(D) : 

 

17) Um modo de selecionar o documento no Microsoft Word é usando a tecla F8 que ativa o modo Estender Seleção. A 

quantidade de toques na tecla F8 estende a seleção. No caso de quatro toques, seleciona-se: 

 

(A) A frase 

(B) A palavra onde está o cursor. 

(C) O parágrafo. 

(D) O texto todo. 

 

18) Um sistema de arquivos permite ao usuário escolher qual será a forma de organização dos arquivos que será aplicado à 

unidade de armazenamento. A maioria dos Pen drives são formatados em: 

 

(A) FAT 32 

(B) NTFS 

(C) exFAT 

(D) PAL-M 

 

19) Normalmente as redes de computadores são classificadas de acordo com sua abrangência. Uma grande universidade com 

faculdade espalhadas pela cidade, utiliza uma rede: 

 

(A) Lan 

(B) Wan 

(C) Pan 

(D) Man 

 

20) No Explorador de Arquivos do Windows 10, é possível classificar os arquivos pelos seguintes critérios, exceto: 

 

(A) Autores  

(B) Marcas 

(C) Módulo 

(D) Título 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A Salinização é um processo que conduz ao aumento 

da concentração da solução do solo em sais solúveis 

para níveis prejudiciais às plantas. Dentre esses sais 

solúveis, podemos citar: 

 

(A) Ca 2+ 

(B) Al3+ 

(C) Zn2+ 

(D) Ni2+ 

 

22) Fertilizantes nitrogenados são produzidos em uma 

variedade de formulações, cada uma com diferentes 

propriedades e usos para os sistemas de produção das 

culturas. Com relação ao fertilizante Nitrato de 

amônio-ureia, assinale a alternativa que descreve suas 

características: 

 

(A) Além do valor fertilizante, tem propriedades 

herbicidas e fungicidas pelos seus produtos de 

decomposição intermediários. 

(B) Tem a vantagem de não produzir o sulfato de cálcio 

como subproduto que se constitui, algumas vezes, em 

um problema de descarte. Podem ser misturados com 

outros nutrientes para formar grânulos uniformes de 

fertilizantes contendo múltiplos nutrientes. Dois 

produtos adicionais, nitrato de cálcio e nitrato de 

cálcio e amônio, são, também, gerados nesse processo. 

(C) É comumente usado como uma fonte de fertilizante 

nitrogenado líquido, para aplicações a lanço, como um 

veículo para herbicidas ou para aplicações em 

cobertura para culturas plantadas em linha, como o 

milho.   

(D) Ele é frequentemente usado como um carreador para a 

aplicação de herbicidas, ajudando a aumentar a 

eficácia destes. Ele também contém 24% de S, 

tornando-o uma alternativa de uso quando se necessita 

fornecer este nutriente. 
 

23) Dos parâmetros para o dimensionamento de um 

sistema de irrigação, o que se refere à água contida no 

solo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha 

permanente, é denominado:  

 

(A) Capacidade real de água no solo. 

(B) Lâmina Líquida. 

(C) Capacidade total de água no solo. 

(D) Disponibilidade total de água no solo. 

24) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 

seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. As plantas bienais exigem frio para passagem da etapa 

vegetativa do seu ciclo para a reprodutiva, com 

emissão do pendão floral, e posterior desenvolvimento 

das sementes.  

II. Um elevado teor de umidade do ar afeta o estado 

fitossanitário da cultura, especialmente no que 

concerne a manifestação de ácaros e alguns insetos. 

Contrariamente, baixo teor favorece o ataque de 

fungos e bactérias fitopatogênicos. 

III. O aumento na intensidade luminosa corresponde à 

elevação na atividade fotossintética, resultando em 

maior produção de matéria seca nas plantas. A 

deficiência luminosa provoca alongamento celular, 

resultando em estiolamento, isto é, aumento da parte 

aérea sem correspondente aumento no teor de matéria 

seca. 

 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

 

25) Na fruticultura, a utilização de sementes basicamente 

está restrita à obtenção de porta-enxertos e ao 

melhoramento genético, pois, comercialmente, poucas 

espécies frutíferas têm suas mudas obtidas por este 

método. A Mergulhia é o processo de obtenção de 

mudas caracterizado por: 

 

(A) Ser um processo muito simples, que pode ser utilizado 

para a produção de porta-enxertos ou diretamente da 

muda, dispensando a utilização da enxertia. 

Entretanto, a utilização da estaquia é limitada à 

capacidade de formar raízes das espécies e/ou 

cultivares utilizadas. 

(B) A muda a ser formada só é separada da planta-mãe 

após ter formado um sistema radicular próprio. 

(C) É realizado quando os porta-enxertos, obtidos através 

de sementes ou partes vegetativas, atingirem o 

diâmetro de um lápis ou mais e é realizada a uma altura 

de 5 a 25cm do solo. 

(D) Eliminar as brotações laterais, procurando-se dar à 

muda uma formação em haste única ou deixando-se os 

ramos básicos na altura adequada. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Dentro da Silvicultura, desbastes são cortes parciais 

das árvores do povoamento para acelerar e dirigir o 

incremento aos melhores indivíduos, elevar a 

constituição fenotípica, manter a sanidade e melhorar 

a qualidade do povoamento. Assinale a alternativa que 

se refere ao tipo de desbaste descrito abaixo: 

 

Indicado para qualquer tipo de povoamento ou espécie 

florestal. Sendo suas características, aumentar 

significativamente a qualidade do povoamento, e após sua 

aplicação ocorre diminuição do diâmetro e da altura total 

médios. No processo de desbaste, deixa-se os promissores e 

os tutores e retirando-se os competidores, de acordo com a 

intensidade de desbaste desejada, sendo que os neutros são 

deixados para cobertura e proteção do solo. 

 

(A) Desbaste misto. 

(B) Desbaste mecânico. 

(C) Desbaste progressivo. 

(D) Desbaste seletivo. 

 

27) O entendimento da relação entre taxa de lotação e o 

desempenho dos animais é primordial no manejo das 

pastagens. Sobre essa relação assinale a alternativa 

correta: 

 

(A) Em lotações excessivas a pastagem parece ser melhor 

aproveitada, mas é menos produtiva porque as folhas 

são contínua e excessivamente consumidas. 

(B) O erro mais comum é o medo do excesso de lotação e 

a perda de aproveitamento do pasto. Senescência não 

é um processo natural das pastagens, mas algo a ser 

interpretado como perda, e assim algo a ser combatido. 

(C) Em lotações muito baixas a pastagem é bem 

aproveitada e mantém a qualidade, permitindo que o 

desempenho individual dos animais seja elevado. 

(D) Em lotações baixas há alto consumo de pasto por 

cabeça, e muito consumo de pasto por hectare. 

 

28) Dos termos técnicos relacionados ao manejo de 

pastagem indicados nas alternativas abaixo, assinale 

àquele que tem como característica, ser inversamente 

relacionada à oferta de forragem e diretamente 

relacionada à intensidade de desfolhação: 

 

(A) Pressão de Pastejo. 

(B) Período de Pastejo. 

(C) Intensidade de Pastejo. 

(D) Frequência de Pastejo. 

 

29) Os pontos de disponibilidade de potência de um trator 

agrícola são aqueles onde as maquinas e implementos 

agrícolas são acoplados para aproveitamento da 

potência disponível para a realização dos trabalhos 

agrícolas. Em relação ao sistema hidráulico de três 

pontos, não é correto afirmar que: 

 

(A) Os três pontos de acoplamento são: a barra de elevação 

esquerda, a barra de elevação direita e o braço superior 

de engate. 

(B) O 2º e 3º pontos são moveis: já o 1º ponto é fixo, 

fazendo com que a ordem de acoplamento seja 

definida da seguinte forma: Primeiro faz se o 

acoplamento no 1º ponto, depois se faz o acoplamento 

do 3º ponto e por último do 2º ponto, ficando definida 

a ordem 1-3-2. 

(C) Após o acoplamento é necessário fazer o nivelamento 

do implemento. O nivelamento transversal é feito 

através do 1º ponto, para tratores que apresentem o 2º 

ponto fixo. Nos tratores com 1º e 2º ponto móveis, esse 

ajuste pode ser feito no 3º ponto. O nivelamento 

longitudinal é feito através do 1º ponto. 

(D) Para se operar o sistema hidráulico dos tratores, temos 

as alavancas de controles, sendo necessário apenas ter 

conhecimento da função de cada uma para uma 

perfeita utilização do equipamento. O que varia nos 

tratores é a posição de cada alavanca na estrutura dos 

mesmos.   

 

30) Na manutenção mensal ou a cada 250 horas de 

trabalho de uma máquina agrícola, deve ser verificado 

ou realizado: 

 

(A) Pneus e rodas. 

(B) O nível de óleo da bomba injetora. 

(C) A substituição de filtro do combustível. 

(D) A verificação do nível do óleo lubrificante 

 

31) No controle das pragas através de inimigos naturais, 

os competidores são organismos de vida livre que 

competem com os insetos e ácaros-praga por um fator 

de sobrevivência como alimento, abrigo, território ou 

local de nidificação. Para combater, por exemplo, as 

moscas cuja fase larval acontece em fezes, podemos 

citar: 

 

(A) A Dermaptera. 

(B) O Hymenoptera. 

(C) A Neuroptera. 

(D) O coleoptera. 
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32) Em relação ao manejo de pragas do trigo, aveia e 

cevada, utilizando-se do controle cultural, deve ser 

realizada a seguinte prática: 

 

(A) Plantio logo no início do período chuvoso. 

(B) O aumento de nitrogênio na adubação. 

(C) Plantio próximo a outras gramíneas. 

(D) Plantio de variedades de ciclo longo. 

 

33) Uma pessoa exposta a produtos tóxicos, deve receber 

cuidados médicos imediatamente após a exposição. 

Com relação aos primeiros socorros à um acidentado 

com agrotóxicos, é correto: 

 

(A) Dar um pouco de água fria à vítima para beber. 

(B) Provocar o vômito da pessoa que foi atingido pelo 

agrotóxico. 

(C) Em caso de contato com a pele, tirar a roupa 

contaminada e lavar a pele com muita água corrente e 

álcool 70%. 

(D) Se o vômito ocorrer espontaneamente a pessoa 

contaminada deverá ser deitada de lado. 

 

34) A Portaria 121 do MTE de 30/9/2009 determinou 

critérios quanto à realização de ensaios para atestar a 

qualidade das vestimentas (calça, jaleco e 

touca/capuz) utilizadas para a proteção de quem 

manuseia produtos químicos no campo. A proteção de 

nível deve ser utilizada: 

 

(A) Par aplicação de alta exposição. 

(B) Na utilização de pulverizadores semi-estacionários em 

culturas altas. 

(C) Quando ao longo do trabalho a vestimenta não 

apresentar áreas de molhamento. 

(D) No caso da utilização de pulverizadores costais. 

 

35) As raças suínas existentes podem ser divididas entre 

raças para produção de banha e raças para a produção 

de carne. Para se certificar da qualidade de uma raça 

destinada à produção de banha, o animal deve 

apresentar: 

 

(A) Abundância de pelos e demasiadamente finos. 

(B) O lombo deve ser da mesma largura do dorso. 

(C) Pele macia e escamosa. 

(D) Corpos profundos e assimétricos. 

 

 

36) O controle da água e o manejo adequado são práticas 

indispensáveis para o sucesso da piscicultura. Em 

relação a esse controle da água, assinale a alternativa 

no qual o parâmetro informado não está correto: 

 

(A) A capacidade de penetração da luz na água define a 

sua transparência. A transparência entre 30 e 60 cm de 

profundidade é, geralmente, a mais adequada para a 

piscicultura. 

(B) Quando se fala no poder da água em neutralizar ácidos 

fortes e na mineralização da água trata-se de 

alcalinidade. Em viveiro de peixes é desejável níveis 

acima de 20mg/L. 

(C) As concentrações dos íons potássio e zinco, 

combinados ao carbonato e bicarbonato, 

correspondem à dureza total da água. A presença de 

potássio e zinco na água contribui para a formação do 

esqueleto e outras estruturas do corpo do peixe. 

(D) Alterações bruscas no pH da água podem gerar 

mortalidade em massa dos peixes e exposições por 

longo tempo comprometem o desenvolvimento dos 

peixes. A faixa de pH para a piscicultura está entre 6,0 

e 9,0, sendo ideal entre 7,0 e 8,5. 

 

37) Caprinos e ovinos saudáveis apresentam: 

 

(A) Fezes pastosas. 

(B) Pelos arrepiados. 

(C) Temperatura corporal que varia entre 36,5 °C e 38,5 

°C. 

(D) Urina de coloração amarelada, com odor forte. 

 

38) Na avicultura, tomando grande cuidado na criação de 

pintinhas, espera-se um lote de poedeiras produtivas. 

Assinale a alternativa que se refere a uma das 

características de uma boa poedeira: 

 

(A) Cabeça fina, delicada e magra. 

(B) Tarsos secos e túrgidos. 

(C) Bico pigmentado. 

(D) Penas abundantes e com brilho. 
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39) Entre os principais cuidados que se deve tomar com os 

bezerros recém-nascidos, podemos destacar: 

 

(A) Fornecer-lhe um mínimo de 2 kg de colostro da 

primeira ordenha após o parto, durante as primeiras 12 

horas de vida. 

(B) Fornecer-lhe um mínimo de 2 kg de colostro da 

primeira ordenha após o parto, durante as primeiras 6 

horas de vida. 

(C) Fornecer-lhe um mínimo de 1 kg de colostro da 

primeira ordenha após o parto, durante as primeiras 6 

horas de vida. 

(D) Fornecer-lhe um mínimo de 1 kg de colostro da 

primeira ordenha após o parto, durante as primeiras 12 

horas de vida. 

 

40) Dentre os principais grupos de besouros, as Vaquinhas 

apresentam as seguintes características: 

 

(A) Os adultos possuem um prolongamento no início da 

cabeça. Suas larvas são esbranquiçadas e não possuem 

pernas visíveis. 

(B) Possuem um prolongamento no início da cabeça 

menor que dos bicudos e suas asas não cobrem 

totalmente o abdome. Suas larvas são semelhantes às 

dos bicudos 

(C) Os adultos geralmente possuem corpo colorido, 

antenas visíveis e causam desfolha. Suas larvas são 

finas, esbranquiçadas e possuem três pares de pernas e 

geralmente atacam órgãos subterrâneos 

principalmente raízes. 

(D) Os adultos possuem antenas muito longas. Suas larvas 

são esbranquiçadas, possuem o início do corpo 

dilatado e broqueiam caule de árvores. 
 


