
 

Nível: Superior 

Área: Engenheiro de Pesca 

QUESTÃO 38.  

Situação: Improcedente. 

 

RECURSO:  

Interpolação de recurso questionando a nomenclatura do sistema de cultivo em tanques-rede. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Existem autores que consideram o cultivo em tanques-rede como intensivo e como super-intensivo, porém 

ambas as nomenclaturas definem o mesmo sistema de cultivo. Conclui-se que o recurso é improcedente. 

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 
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QUESTÃO 44.  

Situação: Improcedente 

 

RECURSO:  

Interpolação de recurso questionando as afirmativas III e IV. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Segundo literatura consultada, a quantidade de argila do solo dos viveiros encontra-se abaixo do 

recomendado para sua construção (recomendado de 30-40% de argila) e a quantidade de areia e silte (19 e 

53% respectivamente) caracteriza o solo como sendo demasiadamente seco para a construção de 

empreendimentos aquícolas, pois a compactação do solo e a construção de diques fica comprometida e há 

muita infiltração de água. Conclui-se que o recurso é improcedente. 

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 
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QUESTÃO 52.  

Situação:  Procedente 

 

RECURSO:  

Interpolação de recurso questionando a produção mundial de pescados. 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

A produção mundial de pescado pela pesca extrativa é superior à produção de pescado pela aquicultura. A 

alternativa correta é a letra A. Conclui-se que o recurso é procedente. 

 

A resposta do gabarito deve ser alterada para ALTERNATIVA (A) 
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