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Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
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amasse;
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5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
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9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Shabaka pudesse sentir-se atraído por ela, pudesse querer dela,
possivelmente o mesmo que ela ansiava por ele...
Entretanto, com o desenrolar dos acontecimentos, pouco
antes da data de voltar pra casa, o faraó insistiu que ficasse até os
culpados serem encontrados.
Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta. Havia um
perfume exótico no ar, mas não sabia de onde provinha.
Embora tivesse sempre apreciado a solidão, pela primeira vez
sentiu-se completamente sozinha.
(BURNS, Nataniel. Princesa do Egito – Um Mistério no Antigo Egito. Babelcube
Inc. 2015)

03- No primeiro parágrafo, a personagem afirma que sente falta
de momentos de sua vida. Alguns são introduzidos pelo termo
“até”, que indica que:

01- Assinale a alternativa correta sobre a tirinha:
A. A personagem Mafalda questiona o fato de que na TV
há mais programas de vendas do que aqueles dedicados
à diversão.
B. A personagem Mafalda se dá conta de que a publicidade
divulgada pela TV dita regras de consumo e comportamento.
C. Por ainda ser uma criança, Mafalda não compreende que
a publicidade é que sustenta seus programas favoritos.
D. Mafalda não gosta de TV e está mais habituada a assistir
a produções da internet.
E. Mafalda é muito precoce, mas por não conhecer o significado das palavras, acaba entendendo erradamente a
função da propaganda para os programas de televisão.
02- É uma conclusão correta sobre o tema da tirinha:
A. Os programas de televisão estão obsoletos após a chegada da internet.
B. A publicidade prejudica os programas de televisão, mas
são fruto da legislação.
C. As crianças não devem ser expostas a propagandas de
produtos não destinados a elas.
D. Ver televisão sem supervisão faz as crianças se aterem
mais à publicidade paga do que à mensagem contida nos
programas.
E. As pessoas são incentivadas a refletir sobre o que podem
possuir e não sobre o que são.
Sentia falta de Tebas e, embora a cidade nova abrigasse
tantas maravilhas, queria voltar pra casa, sentir o vento morno do
deserto, que sopra sobre a cidade. Sentia falta da orientação
tranquila de Suten-Anu, que sempre lhe passava firmeza em suas
decisões. Sentia falta até da hostilidade com a qual havia crescido,
por lhe ser familiar, o que significava que as pessoas notavam sua
presença. Mas, mais que tudo, fazia-lhe falta até a ignorância que
tinha quando ainda em Tebas, sua crença de que alguém como

A. São momentos que não eram agradáveis, mesmo assim ela
sentia falta.
B. São momentos dos quais ela sentiu falta até ir viver em
Tebas.
C. São momentos ruins, dos quais ela lembra sem querer.
D. São momentos de que ela não lembrava até chegar em Tebas.
E. São momentos que outros personagens a levaram a sentir
falta.
04- Assinale a alternativa correta acerca das palavras, no sentido
em que elas foram empregadas no texto:
A.
B.
C.
D.
E.

“hostilidade” é sinônimo de “amizade”.
“familiar” é sinônimo de “parente”.
“ansiava” é sinônimo de “ignorava”.
“exótico” é antônimo de “comum”.
“apreciado” é antônimo de “querido”

05- São adjetivos da forma como foram empregadas no texto,
todas as palavras, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Nova
Maravilhas
Morno
Tranquila
Familiar

06- Assinale a alternativa correta sobre as relações entre as
palavras do texto e sua classificação, origem ou variação.
A.
B.
C.
D.
E.

“abrigasse” origina-se de “obrigar”.
“sopra” está no sentido conotativo.
“falta” é uma variação do verbo “faltar”.
“crença” é um substantivo.
“provinha” está empregada no grau diminutivo.

07- No trecho:
“Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta.”
O emprego do acento grave é:
A.
B.
C.
D.
E.

Facultativo por estar diante de pronome possessivo.
Obrigatório por tratar-se de palavra feminina.
Obrigatório por estar diante de pronome possessivo.
Facultativo por supressão do pronome possessivo.
Obrigatório pela regência do substantivo “jardim”.
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08- A frase inicial do texto:

12- O que provoca o humor no texto?

“Sentia falta de Tebas”
A. “sentia” é substantivo e pede complemento nominal regido de preposição.
B. “sentia” é verbo e pede objeto indireto.
C. “falta” é uma forma verbal e pede complemento regido de
preposição.
D. “falta” é substantivo e pede complemento nominal regido
de preposição.
E. “falta” é forma verbal e pede objeto indireto.
09- No trecho:
“sentir o vento morno do deserto, que sopra sobre a cidade”
Após o verbo destacado há um:
A.
B.
C.
D.
E.

Objeto direto
Objeto indireto
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Objeto direto preposicionado.

10- Sobre a acentuação das palavras, assinale a alternativa correta:
A. “ignorância” é paroxítona terminada em “a”, por isso está
corretamente acentuada.
B. “alguém” é uma paroxítona com ditongo crescente.
C. “até” é um monossílabo átono.
D. “atraído” é proparoxítona e como todas deve ser acentuada.
E. “faraó” é acentuada pela regra de acentuação dos hiatos.

A. O pizzaiolo ficar orgulhoso ao usar o termo em inglês e
não saber que significa o mesmo que em português.
B. O pizzaiolo responde com uma palavra na língua inglesa
e se irrita quando perde a venda, pois o cliente não entende
inglês.
C. A expressão facial dos personagens quando um não consegue entender o outro.
D. O personagem ter ligado para uma pizzaria estrangeira.
E. O fato de que o vendedor não fala português nem o cliente
fala inglês.
A importância da flora para o ciclo de vida dos peixes
é um dos dados já revelados pelo estudo, que vem sendo executado
também em parceria com o Icmbio e a equipe da Estação
Ecológica de Taiamã. Muitas das espécies comerciais, como o
pacu, a piraputanga, o pacu peva, a sardinha e lambari, além de
dependerem das frutas das árvores que margeiam os rios para sua
alimentação, executam um importante papel para a manutenção de
toda área de mata ciliar do rio Paraguai. “Isso porque esses peixes
funcionam como dispersores de sementes, e sua preservação está
associada também a preservação das matas que margeiam os rios
do Pantanal”, explica Muniz. O desmatamento nas cabeceiras do
rio Paraguai e o assoreamento foram revelados como as principais
ameaças aos curso d’agua pantaneiro.
Outra importante etapa
da pesquisa é a descrição de novas espécies de peixes. Um novo
bagre pode ter sido encontrado na região.
http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.asp?id=29154&noticia=pesquisado
res_encontram_uma_nova_especie_de_bagre_em_caceres.
Acessado
em
01/09/2019.

13- Assinale a alternativa correta sobre o texto:
A. O assoreamento tem inúmeros benefícios para os peixes,
mas o agrotóxico lançado nos rios elimina-os todos.
B. Os estudos não esclarecem sobre a importância da flora
para a vida dos peixes.
C. Os principais fatores de ameaça aos peixes na região são
o assoreamento e o agrotóxico lançados nos rios.
D. A mata ciliar no Paraguai depende da exportação de peixes comerciais brasileiros para manter-se.
E. O estudo afirma que um tipo de bagre foi visto na região,
porém não será mais necessário encontrá-lo.

(GALHARDO, Caco. Chico Bento Pizzaiolo. Blog do Galhardo)

11- Sobre a tirinha assinale a alternativa correta:
A. O balão no primeiro quadrinho revela que quem fala está
gritando e irritado.
B. As palavras destacadas em negrito indicam expressividade na fala dos personagens.
C. “delivery” está em negrito para obedecer à regra de grafia
de estrangeirismos em textos da língua portuguesa.
D. A expressão facial do pizzaiolo não muda ao longo da tirinha.
E. O dedo em riste no último quadrinho mostra um personagem muito irritado.

14- Uma das medidas para evitar a mortandade dos peixes é:
A.
B.
C.
D.
E.

Lançar o agrotóxico indicado no Rio Paraguai.
Assorear toda a área.
Encontrar novas espécies de peixes.
Cuidar da manutenção da mata ciliar.
Fazer acordos com o Paraguai.

15- O trecho:
“Um novo bagre pode ter sido encontrado na região.”, traz:
A.
B.
C.
D.
E.

Uma certeza
Uma possibilidade
Uma negativa
Uma informação falsa
Um erro de estudo.
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20- Quanto ao destino das embalagens vazias de agrotóxicos,
assinale a alternativa CORRETA:

16- Entendendo a fruticultura como um ramo da agricultura e que
cada tipo de planta recebe um tratamento específico da semeadura
à colheita, analise os itens abaixo:
I.

Transplante é etapa compreendida entre a semeadura e a
colheita
A condução e a poda não são etapas compreendidas entre
a semeadura e a colheita
Enxertia é um dos processos compreendidos entre a semeadura e a colheita
Repicagem é uma das etapas na produção frutífera

II.
III.
IV.

A. É responsabilidade das empresas produtoras e comercializadoras.
B. É responsabilidade exclusiva do usuário.
C. É responsabilidade única do comercializador.
D. É responsabilidade somente do produtor.
E. Não existe regulamentação específica quanto ao tema.
21- Quanto à produção de mudas e os viveiros analise os itens a
seguir:
I.

O solo do viveiro deve oferecer boa drenagem evitando
áreas alagadas que possam prejudicar a produção das mudas.
Nos viveiros deve haver água limpa e suficiente para garantir irrigação em qualquer época do ano.
Luz solar e água são fatores primordiais nos viveiros para
a produção de mudas.
A inclinação do terreno deve ser observada, devendo-se
buscar evitar o acúmulo de água da chuva e/ou de irrigação excessiva.

Assinale a alternativa que apresenta apenas itens CORRETOS:
II.
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, e III estão corretos.
II, III, e IV estão corretos.
I, III, e IV estão corretos.
I, II e IV estão corretos.
Todos estão corretos.

III.
IV.

17- Quanto ao desenvolvimento rural sustentável, assinale a
alternativa CORRETA:
A. Tem relação com uma prática agrícola que traga danos
ao meio ambiente.
B. Pensar em desenvolvimento rural sustentável é pensar
em uso de tecnologias ecologicamente corretas.
C. Não há viabilidade no desenvolvimento rural sustentável,
uma vez que o dano ambiental é necessário para o desenvolvimento.
D. Não há políticas nacionais quanto ao tema.
E. Cabe ao Ministério do Meio Ambiente adotar práticas
que favoreçam o desenvolvimento sustentável, embora
tais práticas impliquem em redução significativa do desenvolvimento financeiro do setor.
18- Quanto à agricultura de sequeiro, assinale a alternativa
CORRETA:
A. O plantio ocorre em qualquer época do ano.
B. Não há influência das precipitações na produtividade.
C. É o tipo de cultivo mais seguro, uma vez que períodos de
estiagem oferecem riscos à plantação.
D. É um tipo de cultivo muito dependente das precipitações,
portanto seu resultado final sofre influência dos períodos
de cheias e estiagens.
E. Embora o plantio das lavouras deva ocorrer nos períodos
de chuva, estiagem nos períodos de florescimento ou de
enchimento das vargens não alteram o resultado final na
produção.
19- Quanto ao manejo de bovinos de corte, se refere a etapas de
manejo pré abate, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

O item II está incorreto.
Os itens I e II estão incorretos.
O item I está incorreto e o item III correto.
O item IV está correto.
Os itens I e IV estão corretos e os itens II e III incorretos.

22- Quanto à criação de suínos, analise os itens a seguir:
I. As condições térmicas do ambiente devem ser controladas
a fim de evitar estresse por calor ou frio, sendo a temperatura ideal definida, entre outros fatores pelo peso dos animais.
II. A suscetibilidade de suínos à doenças respiratórias geram
a necessidade de instalações com ventilação, a fim de evitar umidade elevada, mas deve ocorrer de modo que evite
a exposição dos animais a correntes de ar.
III. Para verificar a qualidade do ar é importante a aferição de
alguns fatores como a poeira inalável e quantidade de amônia.
IV. No verão o controle da temperatura do ambiente deve ser
realizada apenas por meio de ventiladores, não sendo indicado uso de áreas alagadiças, aspersores ou gotejadores,
por exemplo.
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Estão corretos os itens I, II e III, apenas.
Estão corretos os itens II, III e IV, apenas.
Estão corretos os itens I, III e IV, apenas.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

Planejamento
Suplementação seca
Desembarque
Insensibilização
Embarque
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23- Quanto à produção frutífera e sua relação com a economia do
país, analise os itens a seguir:
I. O Brasil está entre os maiores produtores de frutas do
mundo.
II. A região nordeste do país possui grande potencial produtivo, mas, devido ao seu baixo potencial hídrico, não se
destaca nesse setor.
III. As condições climáticas da região nordeste, como alta luminosidade, baixa umidade relativa do ar e elevada temperatura, são fatores favoráveis para a produção frutífera
na região.
IV. A região nordeste tem destaque na produção frutífera em
relação as demais regiões do país, tendo sua maior concentração produtiva nas áreas litorâneas e nos polos de irrigação.
V. A região nordeste possui grande destaque na produção frutífera, embora sua produção se limite às regiões litorâneas,
por ser uma área com maior volume de chuvas.
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

I, III e IV estão corretas.
I, II e IV estão corretas.
II, III e V estão corretas.
I, III e V estão corretas.
II, IV e V estão corretas.

24- Quanto à produção de mudas e à semeadura, assinale a
alternativa INCORRETA:
A. A semeadura direta ocorre com a colocação da semente
direto no local onde a muda irá se desenvolver.
B. A opção pela semeadura indireta ocorre nos casos em
que a germinação de todas as sementes não ocorre ao
mesmo tempo.
C. Quando as sementes não germinam simultaneamente
deve-se optar pela semeadura direta, colocando mais de
uma semente no local onde a muda irá se desenvolver, o
que aumenta a chance de germinação de pelo menos
uma semente.
D. A semeadura direta é utilizada em plantas cujas sementes geminam aproximadamente ao mesmo tempo.
E. Na semeadura indireta as semente são postas para germinar na sementeira, para só então serem transferidas
para o local onde a muda irá se desenvolver.
25- São princípios do cooperativismo, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Gestão democrática pelos membros.
Autonomia e dependência.
Participação econômica dos membros.
Intercooperação.
Adesão voluntária e livre.

26- Quanto à agroecologia, assinale a alternativa INCORRETA:
A. Tem relação com a prática da agricultura de modo sustentável.
B. Se opõe à monocultura e à dependência de insumos químicos.

C. Tem relação com o estudo da agricultura partindo de
uma perspectiva ecológica.
D. Propõe uma análise quanto ao manejo do solo e à produção agrícola.
E. A produção agroecológica, embora mais limpa e barata,
oferece uma produtividade consideravelmente menor do
que a tradicional.
27- É responsável pela destinação de embalagens vazias de
agrotóxicos, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Distribuidores
Consumidor final
Importadores
Comercializantes
Fabricantes

28- Quanto aos implementos agrícolas, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. Existem arados de diferentes tipos.
B. Os arados tem função de proporcionar melhor aeração,
homogenização de fertilidade, infiltração e armazenamento de água no solo.
C. Os arados podem ser de discos ou aivecas, a escolha depende de fatores como o tipo de solo.
D. Os arados de aiveca são apenas fixos, enquanto os de
disco podem ser fixos ou reversíveis.
E. Entre as funções dos arados de discos está cortar, elevar
e mobilizar a leiva.
29- Quanto ao uso de EPI na agroindústria, analise os itens a
seguir:
I. O uso de EPI é obrigatório e deve ser adequado às necessidades.
II. O EPI deve ser fornecido pelo empregador e sua qualidade
e conservação devem ser mantidas para garantir a proteção
do empregado.
III. Cabe ao empregador orientar quanto ao uso do EPI, mas
não é sua função fiscalizar e exigir o uso.
Assinale a alternativa INCORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

O item II está correto.
Existem pelo menos dois itens corretos.
Não existe mais que um item correto.
Existe pelo menos um item incorreto.
Há pelo menos um item correto e um incorreto.

30- Quanto ao manejo e criação de gados de corte, analise as
proposições abaixo:
I. O planejamento pré abate, entre outros fatores, visa a redução de estresse do animal.
II. É importante para a saúde do bezerro a ingestão do colostro, primeiro leite após o parto, nas 3 primeiras horas após
o nascimento.
III. Pesagem, marcação, corte e desinfecção do umbigo do bezerro deve ocorrer um dia após o nascimento, a fim de evitar problemas no vínculo materno.
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IV. O manejo e controle sanitário são importantes ferramentas
para a garantia de sucesso na produção.
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

34- Quanto à ideia de associativismo, assinale a alternativa
INCORRETA:

Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

31- Quanto à agricultura irrigada, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. Na irrigação por aspersão a água é aspergida no ar simulando uma chuva fina.
B. A irrigação por microaspersão tem longo alcance devido
ao equipamento utilizado, o canhão ou micro canhão hidráulico.
C. A irrigação autopropelidos é um tipo de aspersão, mas
para que haja uniformidade na distribuição de água é necessário planejamento e atenção adequadas.
D. Na irrigação por gotejamento, a água cai gota a gota sobre o solo mantendo a umidade mais próxima das necessidades da planta.
E. A irrigação por microaspersão é mais localizada e a simulação da precipitação de chuvas ocorre de forma mais
uniforme e suave do que na irrigação por aspersão.
32- Em relação à aquicultura e o período de defeso, assinale a
alternativa INCORRETA:
A. O defeso é um período em que há paralisação, de forma
temporária, da pesca buscando a preservação das espécies.
B. O período de defeso é garantido por lei federal.
C. O período de defeso é discutido e publicado por órgão
competente.
D. O período de defeso tem como motivação fatores como
período de reprodução das espécies e desastres naturais.
E. No período de defeso não há qualquer tipo de pagamento pecuniário ao pescador profissional artesanal.
33- Quanto ao manejo e criação de aves, analise os itens a seguir:
I. No momento do alojamento os pintos devem ser contados
e pesados, nesse momento também deve ocorrer a checagem da qualidade dos animais que chegaram à granja.
II. A densidade do alojamento é determinada por diversos critérios, entre eles o peso de abate, o tipo de instalação e o
clima do local.
III. Quando a criação ocorre em galpões tradicionais não há
necessidade de manejo de cortinas.
IV. A manipulação de cortinas, quando necessário, sofre influência de fatores como a idade das aves, a umidade do
local e o clima.
Assinale a alternativa CORRETA:

D. Todos os itens estão corretos.
E. Todos os itens estão incorretos.

A. Se trata de uma organização com finalidade de atingir
benefícios comuns, tendo como meio ações coletivos.
B. A cooperativa é uma forma de associativismo, na qual
há objetivos sociais e econômicos comuns aos indivíduos envolvidos.
C. Associação é uma forma de associativismo, sem personalidade jurídica e com fins lucrativos.
D. Associação é uma forma de associativismo, tendo personalidade jurídica e não possui fins lucrativos.
E. Tanto a associação quanto a cooperativa são meios de
associativismo, embora ocorram em condições distintas.
35- Quanto aos produtos orgânicos, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. O produto orgânico pode ser in natura ou processado,
desde que seja obtido em sistema orgânico de produção,
ou de processo extrativista sustentável e que não seja
prejudicial ao ecossistema local.
B. Para que o produtor possa comercializar produtos orgânicos, os mesmo devem ser certificados por órgão competente.
C. Cabe a quem produz, distribui, comercializa e certifica
a qualidade dos produtos orgânicos conforme a regulamentação.
D. O poder executivo regulamenta os procedimentos de fiscalização da certificação dos produtos orgânicos.
E. Se os produtos orgânicos não forem produzidos no Brasil, forem importados, não precisam seguir as normas
dos produtos nacionais.
36- Em relação à aquicultura, assinale a alternativa INCORRETA:
A. A piscicultura, criação de peixes, faz parte do hall de
cadeias produtivas que compõem a aquicultura.
B. Cultivo de tartarugas, jacarés e tracajás faz parte do que
é denominado como aquicultura
C. A agricultura é o cultivo de algas e faz parte do que é
denominado como aquicultura.
D. A piscicultura, criação de peixes, apenas de corte, seja
em água doce ou salgada, faz parte do hall de cadeias
produtivas que compõem a aquicultura.
E. A ranicultura, ou seja, criação de rãs, faz parte do hall
de cadeias produtivas da aquicultura.
37- Quanto ao manejo de suínos, analise os itens a seguir:
I. O manejo deve ser realizado de modo firme, porém tranquilo, buscando evitar estresse desnecessário ao animal.
II. Os animais não devem ser puxados por partes do corpo
como orelhas, membros ou cauda.
III. É permitido o uso de remos ou tábuas de manejo, sendo
proibido o uso violento que gerem lesões no animal.

A. Estão corretos os itens I, II e IV.
B. Estão corretos os itens I, II e III.
C. Estão corretos os itens II, III e IV.
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Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

D. Existe recomendação de ração triturada para a primeira
semana de vida das aves.
E. Apenas na fase inicial da criação o alimento deve ser ofertado abundantemente.

Apenas um item está correto.
Apenas um item está incorreto.
Há apenas dois itens incorretos.
Todos os itens estão incorretos.
Todos os itens estão corretos.

38- Em relação aos implementos agrícolas, analise os itens a
seguir:
I. O subsolador serve para romper as camadas mais profundas do solo que possuem uma característica mais compacta.
II. Os arados têm ação em camadas mais superficiais do solo.
III. As grades aradoras têm dupla função, realizam aração e
gradagem ao mesmo tempo.
IV. Os pulverizadores são implementos que podem ser utilizados durante todo ciclo do cultivo.
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas I e II estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas, I e III estão corretas.
Todas estão corretas.
Todas estão incorretas.

39- Com relação à produção de mudas, analise os itens a seguir:
I. A rega é fase importante na produção de mudas e sua permanência em viveiro. Deve ser controlada e pode ocorrer
por vários meios como uso de regadores, aspersores e outros. Deve haver controle quanto ao número de vezes em
que o processo será realizado, mas não há critério quanto
ao volume de água.
II. Manter os viveiros e recipientes das mudas limpos é importante a fim de evitar o surgimento de ervas daninhas e
a exposição das mudas a doenças e pragas.
III. Na presença de doenças nas folhas pode-se adotar diversos
métodos, entre eles redução de irrigação, sombreamento e,
em caso mais complexo, uso de fungicidas.
Assinale a alternativa INCORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

O item III está correto.
O item I está incorreto.
Há pelo menos dois itens incorretos.
Não há itens incorretos.
O item II está correto.

40- Quanto a alimentação e hidratação de aves, assinale a
alternativa INCORRETA:
A. Em todas as fases da criação tanto alimento quanto água
devem ser ofertados abundantemente.
B. É necessário avaliação da qualidade da água regularmente.
C. Água em temperatura elevada gera uma redução no consumo pelas aves, tendo como consequência redução do
consumo de ração o que prejudica o crescimento das aves.
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