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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
A principal fonte de emissão de gases de efeito estufa (GEE), no Brasil, é o setor agropecuário. Sendo que, 
em geral, nos países de clima tropical, as emissões de CO2 são provenientes principalmente da mudança do 
uso da terra, em particular da conversão de florestas para uso agropecuário. Além do CO2, outros dois 
importantes GEE são relacionados às atividades agropecuárias. Assinale abaixo a alternativa que identifica 
corretamente esses outros GEE. 
A) O gás metano e o óxido nitroso. 
B) CH4 e SO2. 
C) O dióxido de carbono e o dióxido de enxofre. 
D) NH3 e SO2. 
 

QUESTÃO 02 
O capítulo VI, da Constituição Federal Brasileira, no artigo 225, § 4º, estabelece biomas considerados como 
patrimônio nacional, que, de certa forma, destaca a importância da diversidade biológica na legislação 
brasileira. Porém, não incluem todos os biomas de ocorrência no país. Dessa forma, não são considerados 
como patrimônio nacional os seguintes biomas: 
A) Cerrado, serra do mar e mata atlântica. 
B) Caatinga, cerrado e pampa. 
C) Pantanal Mato-Grossense, zona costeira e pampa. 
D) Floresta Amazônica brasileira, cerrado e caatinga. 
 

QUESTÃO 03 
Várias espécies de lepidópteros podem atacar as plantas do sorgo na região do coleto ou em todo o colmo, 
inclusive o pedúnculo da panícula. Nas condições brasileiras, a ocorrência da Elasmopalpus lignosellus e a 
Diatraea spp. estão associadas a uma sintomatologia de dano e um método de controle. Marque, entre as 
alternativas abaixo, a que representa corretamente a ocorrência do dano e controle dessas pragas. 
A) No início de desenvolvimento da cultura, os danos provocados pela broca-da-cana-de-açúcar são 

semelhantes aos causados pela lagarta-elasmo, o "coração morto". Em áreas cultivadas próximas às 
lavouras de cana-de-açúcar, onde é utilizado o controle biológico, as culturas anuais se beneficiam desse 
controle eficiente, sendo desnecessário pulverização com inseticida. 

B) Em plantas mais desenvolvidas, os danos provocados pela lagarta-elasmo podem causar tombamento 
das plantas com sintomas conhecidos como pescoço-de-ganso ou plantas com colmos quebrados; 
medidas culturais como destruição dos restos culturais após a colheita reduzem significativamente a 
infestação nos próximos plantios. 

C) A lagarta-elasmo, quando se dirige para a região do coleto da planta, cava uma galeria vertical que, pela 
destruição do ponto de crescimento, causa sintoma conhecido como “coração morto”. Sob condições de 
estresse hídrico, o tratamento de sementes não é efetivo, recomendando-se, portanto, aplicação de 
inseticida com ação de contato e profundidade.  

D) Devido à intensa sucção de seiva, os insetos produzem um volume significativo de excrementos que 
cobrem as folhas inferiores, deixando-as pegajosas ou cobertas com uma camada escura (fumagina). Em 
geral, a população da broca-da-cana-de-açúcar é naturalmente controlada pela ação das chuvas e dos 
inimigos naturais. 

 

QUESTÃO 04 
A adubação de uma lavoura, utilizando 500 kg/ha de um fertilizante formulado 04-14-08, fornece que 
quantidades de N, P2O5 e K2O? 
A) N= 500 kg/ha; P2O5= 500 kg/ha; K2O= 500 kg/ha. 
B) N= 200 kg/ha; P2O5= 500 kg/ha; K2O= 800 kg/ha. 
C) N= 4 kg/ha; P2O5= 14 kg/ha; K2O= 8 kg/ha. 
D) N= 20 kg/ha; P2O5= 70 kg/ha; = 40 kg/ha. 
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QUESTÃO 05 
Para o cultivo de uma lavoura de feijão, com população final de 240.000 plantas/ha, foi utilizado 
espaçamento de 0,5 m entre linhas. Com base nessa informação, é CORRETO afirmar que estão contidas 
nessa lavoura: 
A) 10 plantas de feijão por metro linear. 
B) 15 plantas de feijão por metro linear. 
C) 12 plantas de feijão por metro linear. 
D) 5 plantas de feijão por metro linear. 
 

QUESTÃO 06 
O Brasil, em função de suas dimensões continentais, detém uma enorme biodiversidade, porém, como não 
valoriza adequadamente esse recurso, no momento em que se reconhece que um organismo está em perigo 
de extinção, geralmente, já é tarde demais para salvá-lo. Considerando essa afirmação, marque, entre as 
alternativas abaixo, a que representa corretamente exemplos de deterioração da biodiversidade. 
A) Introdução de espécies e fragmentação do habitat. 
B) Manejo do solo e poluição dos recursos hídricos. 
C) Poluição da água e manejo dos recursos hídricos. 
D) Mudanças climáticas e redução na emissão de poluentes. 
 

QUESTÃO 07 
A recomendação da quantidade de calcário a ser aplicada ao solo deve obedecer a uma análise prévia do 
solo. Nova análise, porém, deve ser realizada dois a três anos após a aplicação do calcário. O objetivo é 
evitar aplicações desnecessárias que levariam à chamada “supercalagem”. As consequências de uma “super 
calagem” estão indicadas nas afirmativas abaixo. 
I - Acima de pH 7 já começa a aparecer indisponibilidade de micronutrientes, como o zinco. 
II - A calagem excessiva, sem incorporação, faz com que a absorção de K seja dificultada, principalmente 

quando a planta ainda não tem um sistema radicular bem desenvolvido. 
III - A supercalagem provoca a mineralização em excesso da matéria orgânica, diminuindo a sua 

quantidade no solo. 
IV - A calagem excessiva, mesmo não sendo recomendada, é mais prejudicial às plantas do que não fazê-la. 
V - Com pH 9,0, pode ocorrer acentuada queda na absorção de fósforo (competição com OH-). 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Somente o item II está incorreto. 
B) Somente o item IV está incorreto. 
C) Somente o item V é correto. 
D) Somente os itens I e II são corretos. 
 

QUESTÃO 08 
O Cajanus cajan (L.) Mills é uma leguminosa arbustiva, com alta produtividade de forragem e tolerante às 
estiagens prolongadas, constituindo uma alternativa valiosa para alimentação humana e animal em regiões 
áridas brasileiras. Nas alternativas abaixo estão descritas outras características dessa planta, de cultivo muito 
comum no Norte de Minas Gerais. Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Por ocasião da semeadura, não é necessário fazer adubação nitrogenada, porque as raízes das plantas se 

associam a bactérias capazes de fixar nitrogênio do solo e transferi-lo para a planta. 
B) É uma planta semiperene, com crescimento ereto, possuindo um sistema radicular profundo. Por ocasião 

do plantio, não é necessário fazer escarificação das sementes. 
C) Mesmo não havendo umidade no solo, essa planta se desenvolve rapidamente, alcançando cerca de 40 

cm aos 30 dias após plantio; nesse período, é necessário fazer uma adubação nitrogenada. 
D) Desenvolve-se bem em solos profundos, bem drenados e de alta fertilidade natural; não raramente é 

encontrado sendo cultivado nos quintais domésticos, para a produção de grãos para consumo humano e 
para compor a ração dos animais. 
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QUESTÃO 09 
A principal doença fúngica do cv. Niágara Rosada, quando cultivada em áreas tropicais, pode infectar todas 
as partes verdes da planta, sendo que os danos são maiores quando ataca os frutos. Nas folhas, inicialmente 
aparecem manchas amarelas, translúcidas contra o sol, denominadas de "mancha de óleo". Nos cachos, após 
o pegamento, as bagas jovens ficam amareladas, onde também pode ocorrer esporulação. Quando o fungo 
infecta as bagas mais desenvolvidas, ele penetra pelos pedicelos e se desenvolve no seu interior, tornando-as 
escuras, duras, com superfícies deprimidas e sem esporulação, o que provoca a sua queda. A sintomatologia 
descrita nessa questão identifica qual doença no cultivo da videira? 
A) A requeima foliar. 
B) A ferrugem. 
C) Antracnose. 
D) Míldio ou mofo. 
 

QUESTÃO 10 
Em um dos tratos culturais realizados no bananal, utiliza-se equipamento denominado “lurdinha”. Esse 
procedimento contribui para eliminar o excesso de rebentos na touceira e dá-se o nome de 
A) eliminação da ráquis masculina (“coração”). 
B) desfolha parcial. 
C) desbaste. 
D) corte do pesudocaule após a colheita. 
 

QUESTÃO 11 
Em projetos de irrigação, a determinação das características dos solos pode influenciar na escolha de como 
se maneja a aplicação da água. Em projetos conservacionistas, uma dessas características é determinada 
com objetivo de estabelecer a taxa máxima de aplicação ou a quantidade máxima de chuva que o terreno 
suporta sem que ocorram perdas por escoamento superficial, consequentemente, minimizando o processo 
erosivo. Essa característica é denominada como 
A) a velocidade de infiltração básica (VIB) de água no solo. 
B) ponto de murcha permanente (PM). 
C) determinação da capacidade de campo (CC). 
D) turno de rega (TR). 
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QUESTÃO 12 
A Opuntia ficus-indica foi introduzida no Brasil no final do século XIX com o objetivo de produção do 
corante carmim, sendo logo descoberta sua vocação forrageira, cultivada principalmente em regiões 
semiáridas brasileiras. Nas afirmativas abaixo são descritas características do manejo e tratos culturais dessa 
planta. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas que seguem. 
(   ) O plantio dessa planta é realizado por meio do artículo, também chamado de raquete ou de "folha", 

usualmente é realizado no terço final do período seco, pois, quando se iniciar o período chuvoso, os 
campos já estarão implantados, evitando-se o apodrecimento das raquetes. 

(   ) Recomenda-se o plantio de artículos que tenham entre dois e três anos de idade, pois estes emitem 
brotações mais vigorosas. 

(   ) São plantas tipicamente de ciclo denominado C4, abrem seus estômatos durante a noite e os mantém 
fechados durante o dia. Abrir os estômatos apenas com as temperaturas mais baixas da noite confere 
uma maior eficiência do uso da água, uma vez que a perda na transpiração é menor. 

(   ) O espaçamento de plantio dessa cultura dependerá do sistema adotado pelo produtor. Quando o 
objetivo é a consorciação com culturas alimentares ou forrageiras, o espaçamento 3,0 x 1,0 x 0,5m 
poderá ser utilizado com a vantagem de permitir tratos culturais com tração motorizada, dependendo 
da necessidade do produtor. 

(   ) A ocorrência de besouros, formigas cortadeiras, gafanhotos e lagartas são pragas comuns encontradas 
nessa cultura, principalmente em plantas jovens, que podem transmitir doenças às plantas e provocar 
danos e prejuízos econômicos. 

Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
A) V, V, V, V,V. 
B) V, F, V, F, F. 
C) V, V, F, V, V. 
D) F, F, F, V, V. 
 

QUESTÃO 13 
A interferência das plantas daninhas no cultivo do Vigna unguiculata (L.) Walp. constitui-se em um dos 
principais problemas que afetam a produtividade dessa cultura. Destaca-se, que, quando não controladas, 
podem reduzir o rendimento de grãos em até 90%. Em relação ao controle de plantas daninhas nessa cultura, 
é CORRETO afirmar: 
A) O controle químico com o uso de herbicidas é a estratégia mais utilizada nessa cultura, pois apresenta 

vantagens, como a menor dependência de mão de obra e a eficiência, mesmo em épocas chuvosas. 
B) A estratégia mais utilizada é a capina mecanizada, que possui bom rendimento operacional, apesar de 

apresentar limitação de não controlar as plantas daninhas na linha de plantio. 
C) A estratégia de controle das plantas daninhas mais utilizada no cultivo do Vigna unguiculata é a capina 

manual, por se tratar de uma cultura explorada principalmente no sistema de agricultura familiar. 
D) O preparo do solo, mesmo sendo realizado no sistema convencional, com uma aração e duas gradagens, 

controla eficientemente a competição com plantas daninhas na cultura do Vigna unguiculata. 
 

QUESTÃO 14 
Os nutrientes têm funções essenciais e específicas no metabolismo das plantas. Dessa forma, quando um dos 
nutrientes não está presente em quantidades satisfatórias ou em condições que o tornem pouco disponível, a 
sua deficiência nas células promove alterações no seu metabolismo. É o nutriente mais limitante da 
produtividade de biomassa, em solos tropicais; é importante para divisão celular, diretamente relacionado 
com o acúmulo de matéria seca, fotossíntese, formação de açúcares e amidos, também influenciando na 
absorção e no metabolismo de vários outros nutrientes, especialmente o nitrogênio. Com base nessas 
afirmativas, qual nutriente está sendo descrito? 
A) Magnésio. 
B) Fósforo. 
C) Cálcio. 
D) Potássio. 
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QUESTÃO 15 
A goiabeira pode ser propagada através de semente, alporquia (mergulhia), estaquia, enxertia e cultura de 
tecidos. Algumas características dos meios de propagação para essa cultura estão indicadas nas afirmativas 
abaixo. 
I - Muitos pomares ainda são constituídos por plantas oriundas de sementes (pé franco), porém, 

atualmente, não se aconselha essa forma de propagação, pois o pomar demora a produzir e o vigor das 
plantas difere de uma para outra. 

II - Procede-se à enxertia quando o diâmetro do porta-enxerto (ou cavalo) atingir 1 cm, no local do 
enxerto, o que ocorre após 2 a 3 meses após o plantio. 

III - A estaquia herbácea é um processo mais recente, cujas principais vantagens são o curto período 
necessário para a formação das mudas e a uniformidade genética da planta obtida. 

IV - Quando a estaquia é realizada nos períodos quentes do ano, o enraizamento é normalmente muito 
satisfatório (aproximadamente 70%). No inverno, essa porcentagem tende a cair de modo significativo, 
sendo aconselhável, nessa época, a utilização de reguladores de crescimento. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Somente os itens I e II estão incorretos. 
B) Somente o item III está incorreto. 
C) Somente o item IV está correto. 
D) Somente o item II está incorreto. 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
Instrução: Para responder às questões propostas, leia, com atenção, o texto que se segue. 
 

As coisas começam a andar 
 

Esta coluna começa de um jeito e termina de outro, e essa contradição me alegra. Vejamos: outro dia 
eu falava com meu marido das trapalhadas de um conhecido nosso. Ele sorriu dentro de suas barbas brancas, 
e comentou: "Do jeito que as coisas andam no mundo e aqui no Brasil, isso até me parece bem normal". 
Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos quase tudo 
"normal". Mais um figurão apanhado na Operação Lava-Jato? Mais um escândalo desmascarado? Novas 
revelações vão fazer o petrolão parecer brincadeira de criança? Não caímos para trás, ninguém desmaia de 
susto: lixões morais vão se tornando normalidade. Mais longe, desgraças antigas como milhões morrendo de 
fome em terras africanas ou em guerras no Oriente, e agora uma gigantesca migração aportando na Europa 
— fugitivos ou refugiados sem lugar onde ficar, num drama sem solução à vista. Às vezes enfiados em trens 
que lembram o pavoroso tempo nazista, ou caminhando quilômetros impensáveis, em geral não são 
recebidos de braços abertos (onde botar, como tratar tais multidões?).  Em alguns noticiosos aparecem 
velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, recebendo água e comida lançadas por 
cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado. Corrijo: o gado, em geral, é bem tratado — 
também os porcos.  

E por aqui, nas nossas vastas e hoje desoladoras terras brasileiras, o império da bandidagem e da 
insegurança: já não espanta ver tiroteios nas ruas principais de grandes cidades ou de povoados que já foram 
românticos, gente correndo ou paralisada, agências bancárias e caixas eletrônicos explodidos, gerentes de 
banco sequestrados com sua família. Aqui no meu cotidiano recolhido, assalto em qualquer esquina e hora é 
a regra. Na bela cidade do Rio de Janeiro, ex-maravilhosa, onde morei, furtos ou arrastões a toda hora sob o 
sol em praias apinhadas de gente, tudo filmado, para horror nosso e dos estrangeiros (e ainda se fala em 
Olimpíada). Começa o pânico em nosso bolso: o desastre da economia, a subida veloz dos preços e 
impostos, comércio fechando, restaurantes vazios, desemprego catastrófico, universidades quase em ruínas, 
doentes maltratados, estradas abandonadas — mas, coroando tudo, ainda ecoam discursos alienados que 
talvez enganassem criancinhas de colo.   

As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são assombrosas: ir e 
vir, propor e retirar, escrever e rasgar. Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes em 
eternas reuniões, providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades, enquanto cresce a indecisão. 
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Nada de projeto firme, nada de proposta sensata: experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder; mais 
que negociações, negociatas (alguns começam a se retirar delas, por receio ou dignidade). Nós a tudo 
assistimos atônitos e descrentes. Não sabemos em quem confiar, não divisamos que futuro esperar, pois a 
realidade atual é um camaleão superativo. Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças, 
doentes desassistidos, pobres enganados, país explorado e sucateado — não está nas mãos de ninguém. E 
parece que nada anda.  

Mas — surpresa, surpresa —, de repente, algumas coisas começam a andar! Apesar de tudo o que 
incansavelmente escrevo, as rodas da Justiça funcionam: moem, moem, moem, metodicamente apontam, 
acusam e condenam figurões que nunca antes tínhamos imaginado fora de sua toca (ou pedestal). Ex-
diretores de grandes estatais, tesoureiros de partidos, e outros que naturalmente negam... Isso me dá uma 
cálida esperança: se a Justiça prevalecer, se alguém experiente e honrado nos liderar, se nossa descrença 
mudar para indignação com atitudes firmes, o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional causada 
pela fatal dupla "arrogância e incompetência", liderada pela ganância. Haverá reconstrução, reorganização 
dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros. 

 

(LUFT, Lya. As coisas começam a andar. Revista Veja. p. 24, 30 de setembro de 2015.) 
 
QUESTÃO 16 
No trecho “Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos 
quase tudo ‘normal’". (Linhas 4-5), o termo “quase” insere no discurso a seguinte ideia: 
A) As pessoas perderam a referência sobre o que pode ser considerdo normal. 
B) Os últimos acontecimentos nos levam a considerar tudo normal. 
C) Ainda há algum  limite para o que se considera normal. 
D) A maioria dos brasileiros considera tudo anormal. 
 

QUESTÃO 17 
“Em alguns noticiosos aparecem velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, 
recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado.” (Linhas 
11-14) 
Através desse trecho, pode-se inferir, EXCETO 
A) Até as pessoas mais frágeis estão sendo submetidas ao sofrimento. 
B) O sofrimento a que os refugiados estão sendo submetidos não poupa gênero, idade ou classe social. 
C) Há a animalização do homem pelo próprio homem.  
D) É inaceitável que profissionais liberais estejam passando por esse tipo de sofrimento. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre a violência, a autora defende que, EXCETO 
A) a violência não escolhe hora ou lugar para se manifestar. 
B) é incoerente o Rio de Janeiro, cidade tão violenta, ser a sede de uma  olimpíada. 
C) com tanta violência, a cidade do Rio de Janeiro deixou de merecer o atributo de “cidade maravilhosa”. 
D) somente as pequenas comunidades escapam à violência que impera no Brasil. 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com o texto, todos os termos abaixo possuem valor negativo e estabelecem relação com a atual 
situação da política brasileira, EXCETO 
A) “... compra e venda de lealdade e deslealdades.” (Linha 27) 
B) “... conchavos fervilhantes em eternas reuniões...” (Linhas  26-27)  
C) “... mais que negociações, negociatas...” (Linhas 28-29) 
D) “... milhões morrendo de fome...” (Linhas 7-8) 
 

QUESTÃO 20 
Para a melhoria do Brasil, a autora coloca alguns fatos que ainda se encontram no plano da possibilidade, 
entre os quais NÃO se encontra: 
A) Funcionamento da Justiça brasileira. 
B) Prevalência da Justiça brasileira. 
C) Conscientização e ação  dos brasileiros. 
D) Governo preparado e ético. 
 

30
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QUESTÃO 21 
Em todas as alternativas, há palavras que foram acentuadas obedecendo à mesma regra, EXCETO 
A) “... Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças...”  (Linha 31) 
B) “... recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta...” (Linhas 12-13) 
C) “... experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder...” (Linha  28) 
D) “... Isso me dá uma cálida esperança...” (Linha 37-38) 
 

QUESTÃO 22 
Todas as alternativas abaixo apresentam neologismos que foram criados em decorrência da corrupção 
brasileira, entre os quais NÃO se pode considerar: 
A) Petrolão. 
B) Bandidagem. 
C) Lava-Jato. 
D) Mensalão. 
 

QUESTÃO 23 
Se, no trecho, “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.” 
(linhas 40-41), o verbo ‘haver’ fosse substituído pelo verbo ‘existir’, este assumiria a forma: 
A) existirá. 
B) existiriam. 
C) existirão. 
D) existiria. 
 

QUESTÃO 24 
Em todas as alternativas, verifica-se a aplicação da regra geral de concordância, ou seja, a flexão do verbo 
de acordo com o seu  respectivo sujeito, EXCETO em: 
A) “... providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades...” (Linha 27) 
B) “Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes...” (Linha 26) 
C) “... o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional...” (Linha 39) 
D) “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores...” (Linha 40-41) 
 

QUESTÃO 25 
Considerando o trecho: “As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são 
assombrosas...” (linha 25), assinale a alternativa que contém o verbo que seguirá a mesma regra de grafia  
do verbo destacado acima, se conjugado na 3.ª  pessoa do plural, no tempo presente, do modo indicativo.   
A) Ter. 
B) Ler. 
C) Crer. 
D) Ver. 




