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ZOOTECNIA (Ênfase em Sistemas de Produção Animal) 

INSTRUÇÕES GERAIS 
■ Confira o Caderno de Prova, as Folhas de Respostas e a Folha de Redação. Em caso de erro, 

comunique-se com o fiscal. 

■ Utilize somente caneta esferográfica transparente com tinta na cor azul ou preta.  

■ Não assine as Folhas de Respostas e a de Redação, pois isso identifica o candidato, tendo como 
consequência a anulação da prova. 

 

PROVA DISCURSIVA 
■ Responda às questões discursivas. Se desejar, utilize para cada uma o espaço de rascunho 

correspondente; no entanto, suas questões deverão ser transcritas para as Folhas de Respostas 
definitivas observando a numeração correspondente a cada questão. 
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Zootecnia 
Ênfase em Sistemas Orgânicos de Produção Animal 

 
Biologia                                                 ( 2 questões) 

    
3. A monocultura, como no caso da soja e do 
trigo, tem contribuído para o desenvolvimento 
de doenças como a “ferrugem”, que 
compromete a produção devido à perda de 
massa foliar e a consequente redução da taxa 
de fotossíntese nas plantas afetadas.    
 
Com base no enunciado, responda às questões 
abaixo: 
 

a. Qual o agente etiológico causador da 
“ferrugem” nos vegetais? 

b. Quais as condições ambientais necessárias 
para que essas doenças se desenvolvam? 

c. Além das aplicações de agroquímicos para o 
controle da “ferrugem”, quais outras 
técnicas podem ser utilizadas para controlar 
essa doença? 

 

 
4. Na produção de rações para animais, devem 
ser observados os percentuais de carboidratos, 
proteínas, lipídeos, sais minerais e vitaminas 
para compor uma determinada fórmula.  
 
Com base no enunciado, responda às questões 
abaixo: 
 

a. Por que o mercado internacional não aceita 
carnes que tenham sido produzidas com 
rações que contêm proteínas de origem 
animal?  

b. Cite pelo menos duas fontes de proteínas 
vegetais utilizadas para compor rações. 

c. Entre os sais minerais, indispensáveis nas 
rações, existem o cálcio e o fósforo.  Cite 
duas funções de cada um desses sais na 
constituição dos organismos animais.  

 
 

 
 

Química                                             (2 questões) 

           
5. A amônia, NH3, é um fertilizante muito 
utilizado como fonte de nitrogênio na 
agricultura. Um processo de obtenção da 
amônia se dá a partir dos gases hidrogênio, H2 e 
N2, reação (1).  
 

3H2(g) + N2(g) → 2NH3(g) (1) 
 
Dado peso molecular N=14, H=1; número atômico 
N=7, H=1. 

 
Em relação ao contexto: 
 
a. Desenhe a estrutura de Lewis para o 

nitrogênio, o hidrogênio e a amônia. 
b. Calcule o rendimento da reação, quando 8,0 

litros de N2(g)  reagem com 2,10 gramas de 
H2(g) formando 11,0.  

 

 
6. O carbonato de cálcio, CaCO3, é utilizado 
como regulador de acidez do solo, conforme as 
equações (2) e (3).  
 
Dado número atômico Ca= 20, O=8, C=6, massa 
atômica = Ca= 40, O=16, C=12; Kps à 25

o
C = 4,5x10

-9 

 
CaCO3(s) + H2O → Ca2+(aq)  +  CO3

2-
(aq) (2) 

 
CO3

2- + H2O →HCO3
- + OH-(3) 

 
Em relação ao contexto: 
 

a. Identifique o cátion, o ânion e o sólido na 
reação. 

b. Qual a massa máxima de cálcio que é 
possível de solubilizar em 100 mL de H2O? 
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