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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - A expressão da atividade biológica e os 
processos pedogenéticos, nas condições de 
clima tropical úmido prevalecentes no Brasil, 
comumente ultrapassam profundidades 
maiores que 200 cm. Por questões práticas de 
execução de trabalhos de campo, o limite 
inferior do solo que classificamos é 
arbitrariamente fixado em 200 cm, exceto 
quando: 
a) O horizonte A exceder 100 cm de espessura. 
Neste caso, o limite arbitrado é de 300 cm; ou O 
horizonte E estiver presente no sequum, cuja 
espessura somada à do horizonte A seja igual ou 
menor que 150 cm. Neste caso, o limite 
arbitrado é de 400 cm. 
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b) O horizonte A exceder 150 cm de espessura. 
Neste caso, o limite arbitrado é de 300 cm; ou O 
horizonte E estiver presente no sequum, cuja 
espessura somada à do horizonte A seja igual ou 
maior que 200 cm. Neste caso, o limite arbitrado 
é de 400 cm. 
c) O horizonte A exceder 200 cm de espessura. 
Neste caso, o limite arbitrado é de 300 cm; ou O 
horizonte E estiver presente no sequum, cuja 
espessura somada à do horizonte A seja igual ou 
menor que 200 cm. Neste caso, o limite 
arbitrado é de 400 cm. 
d) O horizonte A exceder 250 cm de espessura. 
Neste caso, o limite arbitrado é de 300 cm; ou O 
horizonte E estiver presente no sequum, cuja 
espessura somada à do horizonte A seja igual ou 
maior que 180 cm. Neste caso, o limite arbitrado 
é de 400 cm. 
 
16 - A que caráter refere-se à condição em 
que o solo se encontra dessaturado e 
apresenta teor de alumínio extraível ≥ 4 cmolc 
kg-1 de solo, associado à atividade de argila ≥ 
20 cmolc kg-1 de argila e saturação por 
alumínio [100 x Al+3/(S + Al+3)] ≥ 50% e/ou 
saturação por bases (V% = 100 x S/T) < 50%. 
Para fins de distinção, é considerado o teor de 
alumínio extraível no horizonte B, no 
horizonte C (quando o solo não tem B) ou no 
horizonte A (quando o solo apresenta 
sequência A, R). 
a) Carater Ácrico. 
b) Carater Alítico. 
c) Carater Argilúvico. 
d) Carater Cabonático. 
 
17 - O carátere Alumínico, refere-se à 
condição em que o solo se encontra em 
estado:  
a) Dessaturado e é caracterizado por teor de 
alumínio extraível ≥ 4 cmolc kg-1 de solo 
associado à atividade de argila < 20 cmolc kg-1 
de argila, além de apresentar saturação por 
alumínio [100 x Al+3/(S + Al+3)] ≥ 50% e/ou 
saturação por bases (V% = 100 x S/T) < 50%. 
Para a distinção de solos mediante este critério, 
é considerado o teor de alumínio extraível no 
horizonte B ou no horizonte C (na ausência de 
B). 
b) Dessaturado e é caracterizado por teor de 
alumínio extraível < 4 cmolc kg-1 de solo 
associado à atividade de argila < 25 cmolc kg-1 
de argila, além de apresentar saturação por 

alumínio [100 x Al+3/(S + Al+3)] ≥ 40% e/ou 
saturação por bases (V% = 100 x S/T) < 50%. 
Para a distinção de solos mediante este critério, 
é considerado o teor de alumínio extraível no 
horizonte B ou no horizonte C (na ausência de 
B). 
c) Dessaturado e é caracterizado por teor de 
alumínio extraível ≥ 3,5 cmolc kg-1 de solo 
associado à atividade de argila < 30 cmolc kg-1 
de argila, além de apresentar saturação por 
alumínio [100 x Al+3/(S + Al+3)] ≥ 45 e/ou 
saturação por bases (V% = 100 x S/T) < 50%. 
Para a distinção de solos mediante este critério, 
é considerado o teor de alumínio extraível no 
horizonte B ou no horizonte C (na ausência de 
B). 
d) Saturado e é caracterizado por teor de 
alumínio extraível ≥ 3 cmolc kg-1 de solo 
associado à atividade de argila < 50 cmolc kg-1 
de argila, além de apresentar saturação por 
alumínio [100 x Al+3/(S + Al+3)] ≥ 50% e/ou 
saturação por bases (V% = 100 x S/T) > 50%. 
Para a distinção de solos mediante este critério, 
é considerado o teor de alumínio extraível no 
horizonte B ou no horizonte C (na ausência de 
B). 
 
18 - O sistema de Classificação da 
Capacidade de Uso (SCCU) adaptado por 
Lepsch (1991) do Land Capability 
Classification Americano é caracterizado pela 
identificação de grupos de capacidade uso 
que agrupam os tipos de manejo das terras. 
Nessa classificação, o Grupo C refere-se a:  
a) Terras utilizáveis com culturas anuais, 
perenes, pastagens e, ou, reflorestamento e vida 
silvestre. 
b) Terras passíveis de utilização apenas com 
pastagens e, ou, reflorestamento e, ou, vida 
silvestre e espécies para proteção do solo. 
c) Terras passíveis de serrem utilizáveis como 
áreas de preservação permanente e, ou com 
culturas anuais. 
d) Áreas de preservação permanente, recreação 
ou destinadas ao armazenamento de água.  
 
19 - A metodologia proposta para o Sistema 
de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras 
(SAAAT) teve sua primeira versão proposta 
por Bennema et al. (1965) sendo atualizada 
posteriormente, tendo sua última versão 
publicada por Ramalho Filho e Beek (1995). 
Nessa metodologia são considerados seis 
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grupos de aptidão, que constituem os 
distintos sistemas de cultivo ou uso, sendo o 
grupo 6 destinado a: 
a) Áreas que devem ser destinadas a preservação 
da flora e fauna. 
b) Silvicultura e, ou, pastagem natural. 
c) Pastagem plantada. 
d) Lavouras anuais e perenes. 
 
20 - Com vistas à caracterização da 
fertilidade, a amostragem do solo deverá 
contemplar a camada arável presente nos:  
a) Nos primeiros 10 cm de profundidade. 
b) Nos primeiros 20 cm de profundidade. 
c) Nos primeiros 30 cm de profundidade. 
d) Nos primeiros 40 cm de profundidade. 
  
21 - Visando o cultivo da soja, para que a 
calagem atinja os objetivos de neutralização 
do alumínio trocável e/ou de elevação dos 
teores de cálcio e magnésio, algumas 
condições básicas devem ser observadas, 
sendo uma delas: 
a) O calcário deverá passar 100% em peneira 
com malha de 0,3 mm. 
b) O calcário deverá passar 100% em peneira 
com malha de 0,5 mm. 
c) O calcário deverá passar 100% em peneira 
com malha de 0,7 mm. 
d) O calcário deverá passar 100% em peneira 
com malha de 10,0 mm. 
 
22 - Visando o cultivo da soja, para que a 
calagem atinja os objetivos de neutralização 
do alumínio trocável e/ou de elevação dos 
teores de cálcio e magnésio, algumas 
condições básicas devem ser observadas, 
sendo uma delas: 
a) Na escolha do corretivo, em solos que 
contenham menos de 0,8 cmolc dm -3 de Mg, 
deve ser dada preferência para materiais que 
contenham o magnésio (calcário dolomítico e ou 
magnesiano) a fim de evitar que ocorra um 
desequilíbrio entre nutrientes.  
b) Na escolha do corretivo, em solos que 
contenham menos de 12,0 cmolc dm -3 de Mg, 
deve ser dada preferência para materiais que 
contenham o magnésio (calcário dolomítico e ou 
magnesiano) a fim de evitar que ocorra um 
desequilíbrio entre nutrientes. 
c) Na escolha do corretivo, em solos que 
contenham menos de 16,0 cmolc dm -3 de Mg, 
deve ser dada preferência para materiais que 

contenham o magnésio (calcário dolomítico e ou 
magnesiano) a fim de evitar que ocorra um 
desequilíbrio entre nutrientes. 
d) Na escolha do corretivo, em solos que 
contenham menos de 20,0 cmolc dm -3 de Mg, 
deve ser dada preferência para materiais que 
contenham o magnésio (calcário dolomítico e ou 
magnesiano) a fim de evitar que ocorra um 
desequilíbrio entre nutrientes. 
 
23 - O conceito de ciclo hidrológico pode ser 
traduzido quantitativamente sob a forma de 
uma relação matemática denominada 
equação hidrológica ou equação do balanço 
hídrico. Para o cálculo são considerados o 
balanço hídrico acima e abaixo da superfície, 
sendo a equação para balanço hídrico acima 
da superfície definida por: 
 
Onde: 
P : Precipitação total. 
R2, R1 : Escoamento superficial total. 
E : Evaporação total. 
T : Transpiração. 
G2, G1 : Escoamento subterrâneo total. 
∆S : Variação de armazenamento. 
I : Infiltração. 
 
a) [P + R1 – R2 + Rg – ES – TS – I = ∆SS]t 

b) [P + R1 + R2 + Rg + ES + TS + I = ∆SS]t 

c) [P– R1 + R2 – Rg + ES + TS + I = ∆SS]t 

d) [P – R1 – R2 – Rg – ES + TS + I = ∆SS]t 

 
24 - As chuvas que ocorrem quando duas 
massas com temperatura e pressão opostas e 
proporcionais se encontram, ocorre a 
condensação do vapor e a precipitação da 
água em forma de chuva. Esses choques 
ocasionam, no verão, chuvas intensas e de 
menor duração, e, no inverno, chuvas mais 
longas e de menor intensidade: 
a) Chuvas Frontais. 
b) Chuvas Convectivas. 
c) Chuvas Orográficas. 
d) Chuvas Intermitentes. 
 
25 - De acordo com o escoamento global, as 
bacias de drenagem podem ser classificadas 
como endorreicas quando: 
a) quando o escoamento da água se faz de modo 
contínuo até o mar, isto é, quando as bacias 
deságuam diretamente no mar. 
b) quando as drenagens são internas e não 
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possuem escoamento até o mar, desembocando 
em lagos, ou dissipando-se nas areias do deserto 
ou perdendo-se nas depressões cársicas. 
c) quando não há qualquer estruturação em 
bacias, como nas áreas desérticas. 
d) quando as bacias são subterrâneas, como nas 
áreas cársicas. 
 
26 - Parasitismo é um fenômeno 
extremamente complexo, sendo delineado em 
vários níveis. Baseado nesses aspectos existem 
várias classificações para patógenos de 
plantas. Aqueles que vivem a maioria do 
tempo ou a maior parte de seu ciclo de vida 
como parasitas, mas em certas circunstâncias, 
podem sobreviver saprofiticamente sobre 
matéria orgânica morta e podem ser 
cultivados em meio de cultura, denominam-
se: 
a) Parasitas obrigados. 
b) Saprófitas facultativos. 
c) Parasitas facultativos. 
d) Parasitas acidentais. 
 
27 - Dentre os sintomas Holonecróticos mais 
comuns que ocorrem nas plantas, a 
Escaldadura é caracterizado por: 
a) Lesões necróticas deprimidas, mais freqüentes 
nos tecidos corticais de caules, raízes e 
tubérculos. Eventualmente este tipo de sintoma é 
observado em folhas e frutos. 
b) Também denominado "requeima", refere-se à 
necrose repentina de órgãos aéreos (folhas, 
flores e brotações). 
c) Pelo tombamento de plântulas, resultado da 
podridão de tecidos tenros da base do caulículo. 
d) Pelo descoramento da epiderme e de tecidos 
adjacentes em órgãos aéreos. 
 
28 - Dentre os Sintomas Hipoplásticos mais 
comuns em doenças de plantas, o 
Estiolamento é caracterizado por: 
a) Sintoma complexo, que embora seja 
classificado como hipoplástico pela falta de 
produção de clorofila, envolve hiperplasia das 
células, com alongamento do caule. 
b) Falta congênita da produção de clorofila, 
apresentando-se, geralmente, como variegações 
brancas nas folhas, mas podendo, em certos 
casos, tomar todo o órgão. 
c) Esmaecimento do verde em órgãos 
clorofilados, decorrente da falta de clorofila. 

Diferencia-se do albinismo pelos órgãos não 
ficarem totalmente brancos. 
d) Caracteriza-se pelo encurtamento dos 
entrenós, brotos ou ramos, resultando no 
agrupamento de folhas em rosetas. 
 
29 - Os fungos podem apresentar reprodução 
assexuada, sexuada e também um mecanismo 
de recombinação gênica, denominado 
parassexualidade. A reprodução sexuada 
ocorre entre dois esporos móveis ou não, nos 
processos que sucedem a Plasmogamia é 
caracterizada por:  
a) Fusão dos protoplasmas, resultante da 
anastomose de duas células.  
b) Fusão de um núcleo haplóide (N) e 
compatível, formando um núcleo diplóide (2N). 
c) Fusão de dois núcleos haplóides (N) e 
compatíveis, formando um núcleo diplóide (2N). 
d) Onde o núcleo diplóide (2N) sofre uma 
divisão reducional para formar dois núcleos 
haplóides (N), seguindo-se a mitose, embora em 
alguns casos esta preceda a meiose. O núcleo 
haplóide forma então uma parede que o protege, 
recebendo o nome de esporo. 
 
30 - A toxicidade da maioria dos agrotóxicos é 
expressa em valores referentes à Dose Média 
Letal (DL50), por via oral, representada por 
miligramas do ingrediente ativo do produto 
por quilograma de peso vivo, necessários 
para matar 50% da população em teste. A 
DL50 é usada para estabelecer as medidas de 
segurança a serem seguidas para reduzir os 
riscos que o produto pode apresentar à saúde 
humana. De acordo com classes toxicológicas 
dos agrotóxicos com base na DL50, aquele 
classificado com como altamente tóxico 
refere-se a: 
a) Classe I - (DL50 menor que 50 mg kg-1 de 
peso vivo). 
b) Classe I - (DL50 de 50 mg a 500 mg kg-1 de 
peso vivo). 
c) Classe I - (D50 de 500mg a 5.000 mg kg-1 de 
peso vivo). 
d) Classe I - (DL50 maior que 5.000 mg kg-1de 
peso vivo). 
 


