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CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA (CÓD. 137)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (TARDE)
14h às 18h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com
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QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

A vida em sociedade impõe certas regras de conduta que ficam a certa distância do Direito e também não
pertencem à Moral, embora possam eventualmente fazer parte dela. São as denominadas regras sociais, usos decorrentes do
decoro ou da polidez; também da higiene.
Deve, nesse campo, também ser levado em conta o que se denomina a “linguagem do corpo”. O corpo fala: num
cumprimento, numa saudação ou numa ofensa. Essas regras, distintas das jurídicas e das morais, costumam ser denominadas
regras sociais ou de cortesia, mas também podem ser referidas como máximas da vida social, normas de urbanidade, regras
de decoro social, convenções sociais, hábitos consagrados etc.
Não é muito simples distinguir essas regras de menor espectro das normas morais, pois seus campos
interpenetram-se, até mesmo atingindo o campo jurídico. Há autores que negam possam essas regras formar um terceiro
gênero, qual seja, uma situação intermediária entre Moral e Direito. Não são raras normas jurídicas, é bem verdade, que
interferem nessas condutas, impondo ou proibindo certos comportamentos sociais que a priori deveriam passar ao largo do
Direito. É recente o exemplo de legislação francesa que proibiu vestes de cunho religioso nas escolas, atingindo,
principalmente, o véu islâmico. Dessa forma, quando, a critério do legislador, esses usos interferirem na convivência social,
podem ser transformados em lei.
Como regra geral, porém, ninguém pode ser obrigado a ser cortês, a vestir determinada indumentária, a
cumprimentar outrem. Sob esse ponto de vista, essas regras de conduta são espontâneas e não coercíveis, da mesma forma
que as regras morais. Os que desrespeitam essas regras sofrem reprimenda social, censura ou desprezo, mas não podem ser
obrigados a agir desta ou daquela forma.
As regras sociais impõem determinada postura, comportamento, saudação ou vestimenta, dependendo do local e
do nível social. Assim também a moda, que exige determinada modalidade de traje em local, hora e eventos apropriados. São
todos, sem dúvida, princípios de adequação social, os quais, assim como o Direito e a Moral, completam a convivência e
permitem que seja mais ou menos harmoniosa. Essas regras de cortesia também pertencem, sem dúvida, ao mundo
normativo. São simples normas de convivência destinadas a torná-la mais agradável e gozam também de sanção, que se
traduz numa reprovação social.
O desrespeito a essas regras, que não tocam diretamente a Moral ou o Direito, mas podem relacionar-se com
eles, acarreta o desajuste social perante o grupo. Assim, por exemplo, na maioria dos povos civilizados, não se admite que se
inicie uma refeição sem lavar as mãos. É desajustado o indivíduo que comparece a evento em que convencionalmente se
exige traje formal com sandálias e em andrajos. Esse desajuste, por vezes, é acintosamente utilizado por grupos que
precipuamente desejam chocar e afrontar as regras sociais e por isso mesmo são marginalizados. Essas regras sociais,
conhecidas do grupo, também guardam imperatividade e não podem ser desconhecidas do intérprete quando ora e vez
apresentam reflexos jurídicos. Essas regras podem ser convertidas em normas jurídicas quando, por exemplo, estabelece-se
em um templo religioso que é proibido o ingresso de pessoas com este ou aquele traje, ou em uma fábrica, quando se exige
que os operários tomem banho ou troquem de uniforme antes de ingressar em determinado ambiente.
Tudo isso não é somente instintivo, mas secretamente regulado. São fenômenos de psicologia social que aderem
a determinado grupo em torno de sua convivência harmoniosa. São os chamados folkways, mencionados por sociólogos
norte-americanos, maneiras de viver do grupo, de se vestir, alimentar, conversar, relacionar etc. Daí por que ao estrangeiro,
que não é dado conhecer prontamente esses usos, não deve a sociedade reprová-lo, enquanto não inserido no seu contexto.
Como apontamos, embora essas regras sociais não sejam geralmente regras jurídicas, o Direito delas se utiliza,
quando necessário, para adequar a interpretação do Direito ao caso concreto. O Direito pode apropriar-se de qualquer regra
social, se o legislador entender oportuno e conveniente.
Ademais, note-se que não é indispensável que essas regras de comportamento social ou cavalheirismo sejam praticadas com
sinceridade. Assim, atendem às regras de etiqueta tanto aquele que cumprimenta o amigo com carinho na alma, como aquele
que cumprimenta o inimigo mascarando o ódio. A hipocrisia faz parte da convivência em todas as áreas. Destarte, seja a
lisonja verdadeira ou falsa, o que importa para o convívio é unicamente a exterioridade do ato social nesse caso; não importa
o seu conteúdo. Nesse ponto, coincide com o Direito, mas as regras de cortesia não possuem a bilateralidade e a
atributividade, porque não se pode exigir o seu cumprimento.
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01) É possível extrair do texto que

05) A alternativa cujo termo transcrito tem valor predicativo

A) Para que seja possível a conivência harmônica nem
sempre

é

necessária

existência

de

regras

é

de
A) “’linguagem do corpo’.” (L.4).

comportamento social.
B) As regras de comportamento social estão sujeitas a

B) “saudação” (L.5).

limitações que, às vezes, restringem a liberdade

C) “terceiro” (L.9).

individual.

D) “islâmico” (L.13).

C) A convivência humana em sociedade apoia-se em
06) A palavra “espectro” (L.8), no texto, expressa

princípios contraditórios de regras sociais.
D) Cada ser humano é um indivíduo e tem seus próprios
direitos,

não

podendo

sofrer

constrições

de

A) Aparição.

comportamento, sob pena de serem violados seus

B) Prenúncio.

direitos individuais.

C) Ilusão.

02) Pode ser confirmada, a partir da leitura do texto, a

D) Abrangência.

afirmação na alternativa
A) Viver em sociedade requer cumprimento de regras
sociais e leis.
B) A individualidade da pessoa só é preservada quando ela
é livre para agir sem freios sociais.
C) As regras de comportamento social, via de regra, são
definidas pelas leis.
D) O direito nasce a partir de mecanismos democráticos,
respeitando a liberdade e a igualdade de todos e dessa

07) Sobre a pontuação, é CORRETO afirmar:
A) A vírgula da linha 2 separa uma oração intercalada.
B) A vírgula da linha 4 isola um advérbio de tempo
deslocado.
C) A vírgula da linha 10 isola um termo explicativo.
D) A última vírgula do último período do último parágrafo
do texto separa uma oração adverbial.

forma são fixadas as regras.
08) O termo “Embora“(L.38) inicia uma declaração
03) A alternativa em que o fragmento destacado contém
uma ideia de estado de sujeito é
A) " A vida em sociedade impõe certas regras de conduta”
(L.1).
B) “esses usos interferirem na convivência social,” (L.13).

A) Explicativa.
B) Concessiva.
C) Conclusiva.
D) Conformativa.

C) “essas regras de conduta são espontâneas e não
coercíveis,” (L.16).
D) “Essas regras de cortesia também pertencem, sem

09) Exerce a mesma função sintática do termo “de conduta”
(L.1) a expressão da alternativa

dúvida, ao mundo normativo.” (L.22/23).
04) Tem função subjetiva o termo transcrito em
A) “normas jurídicas” (L.10).
B) “vestes de cunho religioso” (L.12).
C) “na convivência social” (L.13).

A) “do decoro” (L.2/3).
B) “de cunho religioso” (L.12).
C) “de pessoas” (L.32).
D) “de sua convivência” (L.35).

D) “indumentária” (L.15).
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA (CÓD. 137)

Página | 4

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019)

10) No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
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14) Possui predicado verbal a oração na alternativa

está CORRETO o que se afirma em
A) “Essas regras sociais [...] não podem ser desconhecidas
A) A expressão “autores” (L.9), que completa o verbo

do intérprete” (L.29/30).

“haver” (L.9), mudará de função sintática caso haja

B) “Tudo isso não é somente instintivo” (L.34).

substituição dessa forma verbal pela sua correlata

C) “Não são raras normas jurídicas,” (L.10).

“existir”.

D) “É recente o exemplo de legislação francesa” (L.12).

B) A forma pronominal “se”, em “pois seus campos
interpenetram-se,” (L.8/9), é partícula apassivadora

15) Ocorre ditongo e dígrafo, respectivamente, em

pessoal.
C) O vocábulo “seja” (L.22) é formado por derivação
regressiva.
D) O vocábulo “como”, em “como apontamos” (L.38),
expressa uma comparação.

A) “sociedade” (L.1) e “nesse” (L.4).
B) “muito” (L.8) e “vestes” (L.12).
C) “porém” (L.15) e “mundo” (L.22).
D) “cortesia” (L.6) e “harmoniosa” (L.22).

11) Exerce o mesmo valor morfológico do “que”, em “que
seja mais ou menos harmoniosa.” (L.22), o “que” da
alternativa
A)

“que ficam a certa distância do Direito” (L.1).

B) “que negam” (L.9).
C) “que proibiu vestes de cunho religioso nas escolas”
(L.12).
D) “que é proibido o ingresso de pessoas com este ou
aquele traje,”. (L.32).
12) No texto, equivalem-se semanticamente
A) “andrajos” (L.28) e “traje” (L.20).
B) “sanção” (L.23) e “reprimenda” (L.17).
C) “censura” (L.17) e “reprovação” (L.24).
D) “decoro” (L.3) e “cortesia” (L.22).
13) A ideia expressa pelo termo transcrito está CORRETA
em
A) “mas” (L.6) – oposição.
B) “como” (L.21) – comparação.
C) “muito” (L.8) – quantidade.
D) “ou” (L.32) – exclusão.
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA (CÓD. 137)
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) No Microsoft Word 2007, a faixa de opções do menu
Início oferece diversos botões e ferramentas para
formatações em diversos níveis. A ferramenta que pode
ser descrita como uma prancheta com uma pequena
folha é utilizada para:

A)
B)
C)
D)

Substituir.
Salvar.
Copiar.
Colar.

20) “É um método não documentado de entrada em
sistemas (software, plataformas, dispositivos etc.) que
pode ser usado de forma legítima por fabricantes para
restaurar acessos. Porém, existem ameaças cibernéticas
que tentam explorar o mesmo método para dar acesso
remoto a um centro de comando e controle externo ao
ecossistema invadido, criando uma via permanente
para futuras contaminações. Assim, um atacante
poderia ter acesso a diversos arquivos e até o controle
completo do seu ambiente.”
O texto acima refere-se ao conceito de:

17) Os trabalhos realizados no Microsoft Excel utilizam
essencialmente fórmulas, sendo regra iniciarem com o
símbolo = (igual). Para realizar a operação matemática
multiplicar, utiliza-se o símbolo:
A)
B)
C)
D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

A)
B)
C)
D)

Botnet
Phpkits
Backdoor
Phishing

=
/
*
#

18) Quando se deseja enviar uma mensagem de e-mail para
diversos destinatários ao mesmo tempo, através do
Internet Explorer, mas o remetente não deseja que estes
saibam que a correspondência foi enviada a terceiros,
ele deve fazer uso da ferramenta:
A)
B)
C)
D)

Prioridade Alta.
Cco
Cc
App.

19) A utilização de Planilhas do Microsoft Office Excel e as
fórmulas certas proporcionam resultados rápidos e de
maneira prática. Observe a planilha a seguir:
A

B

C

D

1

PRODUTO

QUANT VAL. UNT TOTAL

2

Resma

8

15,80

3

Caneta

100

0,60

4

Cola

32

2,15

5

Fita adesiva

12

7,80

E

6
Para a obtenção do total resultante da multiplicação da
quantidade de Caneta por seu valor unitário, faz-se necessário
aplicar a fórmula:
A)
B)
C)
D)

B3*C3
=C3*B3
=B3xC3
=B1*C1

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA (CÓD. 137)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A semeadura indireta é um método utilizado no cultivo
de olerícolas propagadas por semente e consiste na
produção de mudas em bandejas, sementeiras, copinhos
e outros métodos. Após uma seleção das mudas mais
vigorosas, essas são transplantadas para o local de
cultivo definitivo. Assinale a opção que traz uma
olerícola que não pode ser propagada pela semeadura
indireta:
A)
B)
C)
D)

Alface.
Cenoura.
Couve.
Tomate.

22) Sobre o manejo alimentar em bovinocultura de leite,
sabe-se que o fornecimento de cana-de-açúcar com
ureia para os animas é uma prática que visa uma
suplementação alimentar no período da seca. Marque a
alternativa INCORRETA:
A) A mistura de ureia com sulfato de amônio deve ser
diluída em água na proporção 1 quilo da mistura para 1
litro de água, e deve ser utilizado um regador para uma
distribuição homogênea da solução sobre uma camada
de 20 cm de cana-de-açúcar picada.
B) O uso da ureia na cana-de-açúcar pode elevar o teor de
proteína de 2 a 3% para 10 a 12%.
C) O uso de vinagre por via oral é usado para solucionar
acidentes de intoxicação por ureia.
D) Previamente ao consumo de cana-de-açúcar com ureia
os animais deverão passar por um período de adaptação
com uma dosagem de 0,5% de ureia por 8 a 10 dias.
23) Sobre as particularidades dos diferentes sistemas de
irrigação, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A irrigação localizada aplica água sob alta pressão e
baixa intensidade.
B) A irrigação localizada é a mais eficiente de todos os
métodos.
C) A irrigação por aspersão é limitada pela ocorrência de
ventos.
D) Uma desvantagem da irrigação localizada é a redução
da área de expansão das raízes.
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA (CÓD. 137)

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Indique a alternativa incorreta quanto aos fatores que
interferem na produção de ovos na avicultura de
postura:
A) Durante o período de troca das penas a produção de
ovos permanece sem alterações.
B) Na alimentação de aves não é permitido o uso de
hormônios.
C) Os galpões devem ser mantidos com umidade relativa
entre 40 e 60%.
D) Postura precoce resulta em maior número de ovos,
porém estes são menores.
25) A bananeira é uma das fruteiras mais cultivadas no
Brasil. A respeito dos tratos culturais típicos em cultivo
comercial, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A capina deve ser feita com o objetivo de reduzir a
competição entre bananeiras e plantas invasoras, pelo
menos até o sombreamento pelo próprio bananal.
B) A poda de produção é realizada retirando-se ramos que
crescem lateralmente ou que venham a sobrepor o cacho
evitando a redução do rendimento de produção.
C) O desbaste consiste na retirada do excesso de rebentos
objetivando a obtenção de rendimentos econômicos e a
manutenção da configuração usual mãe-filha-neta.
D) O escoramento permite evitar a perda de cachos por
quebra ou tombamento por ação de ventos fortes.
26) Sobre os princípios e práticas da agricultura orgânica,
analise as afirmativas a seguir:
I.

Quando não há diversificação no sistema de produção,
as doenças e pragas ocorrem de forma mais intensa
devido ao desequilíbrio ecológico que a monocultura
traz
II. A intolerância a fertilizantes solúveis deriva do fato
desses promoverem acúmulo de aminoácidos livres na
seiva da planta, se usados inadequadamente, atraindo
insetos e doenças, como aborda a Teoria da Trofobiose
III. A reciclagem de estercos animais e de biomassa vegetal
diminui a dependência do agricultor quanto ao uso de
insumos externos além de permitir o usufruto dos
benefícios da matéria orgânica.
Estão CORRETAS:
A)
B)
C)
D)

I
I, II e III
I e II
I e III
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27) Não é um dos critérios de escolha para a seleção de
peixes para o cultivo:
A)
B)
C)
D)

Ter boa conversão alimentar.
Ter boa aceitação no mercado.
Ser de propagação controlada.
Apresentar pouco desenvolvimento nos cativeiros.

28) A piscicultura extensiva tem a finalidade de
aproveitamento de águas disponíveis, sendo incorreto
afirmar:
A) A finalidade principal não é a criação de peixes.
B) A produção de peixes por unidade de superfície é
pequena.
C) Tem por finalidade principalmente produção de peixes
para a comercialização.
D) Os peixes não são protegidos contra os predadores.
29) A agroecologia é uma forma de praticar a agricultura de
modo alternativo ao modelo convencional estabelecido
com os pacotes tecnológicos trazidos pela Revolução
Verde, ela se baseia em princípios, conceitos e práticas
que se preocupam de forma integrada com o homem, a
natureza e todas as suas relações. A respeito de algumas
práticas e conceitos agroecológicos assinale a
alternativa INCORRETA:
A) A teoria da trofobiose diz respeito a suscetibilidade das
plantas aos ataques de pragas quando estão
fisiologicamente desequilibradas, isto pode ocorrer
devido ao uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos.
B) Na agroecologia é permitido utilizar o calcário como
corretor químico da acidez do solo.
C) No manejo de pragas busca-se maximizar o uso do
controle biológico para equilibrar o agroecossistema, no
entanto, se uma praga apresenta ameaça econômica para
a lavoura admite-se utilizar defensivos alternativos,
químicos de baixa toxidez e inserir inimigos naturais na
lavoura.
D) Para o controle de plantas indesejáveis, é preferível uma
roçada do que uma capina, pois o solo exposto acarreta
perda de fertilidade por destruir a matéria orgânica do
mesmo.
30) A quantidade de água utilizada na irrigação das culturas
depende de diversos fatores como a espécie cultivada,
tipo de solo, clima, manejo de cultivo, eficiência do
sistema adotado. A recomendação de uma lâmina de
9mm/dia corresponde a um consumo em litros/hectare
ao dia de:
A)
B)
C)
D)

900 litros.
900.000 litros.
9.000 litros.
90.000 litros.

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA (CÓD. 137)

31) O Pastoreio Racional Voisin é um método de manejo
dos animais e da pastagem que preconiza a divisão da
área de pasto em parcelas onde se fornece, basicamente,
água e sal mineral. Acerca desse método, é
INCORRETO afirmar que:
A) Aumenta a disponibilidade do pasto no tempo de forma
regular no ano.
B) Aumenta o bem-estar animal, pois fornece água, pasto
de qualidade, minerais e sombra.
C) O período de descanso é de fácil manejo, pois o que o
define é apenas a espécie forrageira usada, depois de
identificado o período ideal, este se mantém fixo ao
longo do ano.
D) Tempos de ocupação mais curtos garantem um rebrote
rápido e evitam esgotamento das reservas das raízes.
32) O período de mudança gradativa da lógica de produção
que aos poucos deixa de se apoiar em práticas
convencionais e passa a adotar procedimentos que
visam o equilíbrio ecológico a fim de se obter a
certificação de produção orgânica é denominado
Período de Transição. Existem práticas que são
proibidas no cultivo orgânico, mas que no período de
transição são permitidas, são elas:
A) Esterco de propriedades não orgânicas, dispensando
temporariamente a compostagem obrigatória.
B) Sementes e mudas provenientes de sistemas
convencionais e tratadas com inseticidas e fungicidas,
quando não existirem outras fontes disponíveis.
C) Uso de fungicidas e inseticidas em infestações severas
com risco de perda total da lavoura.
D) Uso de implementos que invertam ou desestruturem o
solo, tais como arados, grades de disco e enxadas
rotativas.
33) Quanto ao manejo de fertilizantes indique a alternativa
CORRETA:
A) Adubações fosfatadas devem ser fracionadas ao longo
do ciclo de cultivo de plantas de ciclo curto.
B) Após a calagem o solo deve ser mantido seco para
favorecer as reações químicas do calcário no solo.
C) Boro é um micronutriente de baixa solubilidade no solo,
sendo adequadas aplicações em altas doses e sem
fracionamento.
D) É possível fracionar a aplicação de fertilizantes para
tornar o manejo mais eficiente.
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34) A agricultura orgânica é o conjunto de práticas mais
naturais possíveis para a produção vegetal e animal.
Assinale o procedimento indesejável/proibido em um
sistema de produção orgânica já consolidada:

37) A produção de mudas de hortaliças em bandejas de
isopor é uma prática amplamente utilizada. Para
produção de mudas de alface e melão são indicadas
respectivamente:

A) Cultivo em casa de vegetação.
B) Fertilizantes sintéticos solúveis.
C) Rochas minerais moídas como fonte de cálcio,
magnésio, fósforo, potássio e micronutrientes.
D) Uso de variedades e cultivares melhoradas
geneticamente.

A) Bandejas de 128 células e 4,8 cm e bandejas de 72
células com 6,3 cm de altura.
B) Bandejas de 128 células e bandejas de 72 células ambas
com 12 cm de altura.

35) A cobertura morta é uma das práticas conservacionistas
do solo mais simples e benéficas que se pode usar na
plantação. Cobertura morta é simplesmente uma camada
protetora do material que está espalhado em cima do
solo, como recortes de grama, palha, casca de árvores e
materiais similares. Dentre os benefícios da cobertura
morta assinale a alternativa INCORRETA:
A) Conserva a umidade do solo influenciando numa menor
necessidade de irrigação do que num solo descoberto.
B) Impede o crescimento de plantas daninhas favorecendo
o desenvolvimento da espécie cultivada sem competição
por fatores de produção.
C) Promove aumento da amplitude térmica do solo, que é
favorável para a abundância e diversificação dos
organismos do solo.
D) Reduz o impacto da chuva e protege o solo contra
erosão evitando a perda de material mineral e nutrientes
e matéria orgânica pelas águas de carreamento.
36) Na alimentação de bovinos, os alimentos considerados

C) Bandejas de 288 células e 4,8 cm de altura e bandejas de
128 células com 6,3 cm de altura.
D) Bandejas de 288 células e 4,8 cm de altura para ambas
as culturas.
38) Sobre os cuidados no manejo alimentar dos peixes em
criação, é correto afirmar que:
I.

Deve-se procurar trabalhar com alimentos em pó, que
aumentam a digestão do alimento, e a perda da ração.
II. Como os peixes são comedores intermitentes, é
aconselhável que se forneça a ração em duas refeições
diárias, em locais e horas constantes.
III. Peixes jovens podem ingerir até 10% do seu peso vivo
por dia. A ingestão voluntária se reduz à medida que o
peixe cresce, e pode chegar a níveis de 1% do peso
vivo/dia ao final da fase acabamento.
IV. No inverno a ingestão voluntária pode cair para 0,5 1% do peso vivo/dia ou até menos, dependendo da
espécie.
Estão CORRETAS, apenas:
A)
B)
C)
D)

I.
II e III.
Nenhum item.
I e IV.

energéticos são aqueles concentrados que contêm menos

39) Na bovinocultura, seja de corte ou de leite, a maneira

de 20% de proteína bruta (PB) na matéria seca. Assinale

mais econômica de alimentar um ruminante é por meio

a alternativa que apresenta alimentos energéticos:

do fornecimento de forragem de qualidade. Melhor

A) Farelo de milho, farelo de soja, farelo de girassol, farelo
de amendoim, farinha de peixe.
B) Milho em grão, sorgo moído, polpa cítrica, farinha de

ainda, é quando o animal é mantido a pasto aberto. As
alternativas abaixo trazem espécies gramíneas que,
comumente, são usadas na formação de pastagens,
EXCETO:

algodão, farinha de arroz.
C) Farelo de milho, farelo de soja, farinha de algodão,
farinha de arroz, farinha de peixe.
D) Milho em grão, sorgo moído, polpa cítrica, farinha de
trigo, farinha de arroz.

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA (CÓD. 137)

A) Andropogongayanus.
B) Cynodonspp.
C) Panicum maximum.
D) Stylosanthesguianensis.
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40) A base de toda a exploração agropecuária é o material
genético, razão pela qual se deve dar toda a atenção à
sua escolha e aquisição. A garantia de uma boa
produtividade

tem

como

ponto

de

partida

os

reprodutores, gerando animais de abate que atendam às
exigências do mercado. No manejo da produção suína
recomenda-se:

I.

Adquirir machos cerca de 2 anos mais novos que as
leitoas que irão cobrir;

II.

Repor os machos na taxa de 80% ao ano (idade
aproximada de descarte 24 meses);

III. Repor as fêmeas na taxa de 40% ao ano (idade
aproximada de 36 meses).

IV. Adquirir os reprodutores, leitoas e machos, de origem
diferentes, de granjas de reprodutores suídeos não
certificadas.

Estão CORRETAS apenas:
A) I e IV.
B) I e II.
C) II e III.
D) II e IV.

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA (CÓD. 137)
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