
por Sergio Raposo de Medeiros

Passatempo (para enquanto a arroba sobe)

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020 -15h00

Neste mês de cotação da arroba firme e em alta, essa coluna completa cinco anos de textos mensais. Foram 60 textos
olhando diversas temáticas da pecuária e do agro do Brasil por variados ângulos. Como forma de marcar a data, esse
primeiro texto dessa promessa de início de novo quinquênio, será no formato de “Quiz", com perguntas sobre diversos
assuntos abordados ao longo desse tempo. Assim, ao mesmo tempo que seja um passatempo nesses tempos de
quarentena, é possível recuperar um pouco do que foi essa jornada e criar uma oportunidade de mais pessoas a
conhecerem ou, talvez, revisitarem as informações. 

Clique para começar:

www.scotconsultoria.com.br
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Agradeço à Scot Consultoria pela oportunidade em poder contar com esse tão privilegiado canal e espero ainda poder
continuar contribuindo com informações qualificadas para o crescimento do setor.

Também, modestamente, ajudar no exercício do bom debate, aquele que permite aprimoramentos e consequente avanço
rumo a uma produção cada vez mais eficiente e harmônica com os anseios de toda a sociedade. As intenções nesses
cinco anos não foram outras e nada muda para o tempo que puder ser me concedido daqui para frente!
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Passatempo (para enquanto a arroba 
sobe) 
*Obrigat6rio 

2 - 0 valor usual de 6 em lineares de eoeho p~r eabe<;a (ou unidade ponto 

animal) para a suplementa<;ao mineral e: 

0 Foigado 

0 Bem estabelecido 

0 Tem resolvido bem 

0 Precisa ser revisto 
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*Obrigat6rio 

3 - Fornecer fontes de gordura na dieta do animal em termina9ao 1 ponto 

ajuda a deposi9ao de gordura na sua carca9a: 

o Nao 

o Sempre 

o Apenas quando aumenta 0 ganho 

o Apenas 0 marmoreio 
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4 - Para decidir por realizar a integra«ao lavoura-pecuaria, um 

grande desafio para os agricultores seria: 

o A toxicidade dos defensivos agricolas aos an imais 

o Desalojar animais para novo plantio 

o Falta de animais para colocar no pasto 

o Necessidade de descompacta!tao do solo 
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5 - Quantas vezes devemos pesar os animais durante uma rodada 1 ponto 

de confinamento: 

o Nenhuma 

o Apenas as vezes que usaremos a informac;ao 

o Pelo menos uma, no dia medio previsto 

o Pelo menos tres para medir a variabilidade 
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6 - Em 2004, 0 desmatamento da Amazonia chegou a quase 28 mil , ponto 

km2, mas caiu para menos de 5 mil km2 em 2011. 0 rebanho bovino 

nessa regiao no mesmo periodo: 

0 Nao se alterou 

0 Aumentou muito 

0 Reduziu bastante 

0 Caiu ligeiramente 
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7 - Compensa ajudar 0 bezerro a ter bacterias ruminais comprando 1 ponto 

um produto para isso? 

0 Nao ha necessidade 

0 Pode ser vantajoso 

0 Prejudica 

0 Sempre ajuda 
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8 - Uma das recomenda(foes de boas praticas de fabrica(fao de 

alimentos para animais com rela(fao as materias-primas e 0 sistema 

PEPS. Ao que ele se refere? 

o Valor de compra e estocagem 

o Ordem de uso da materia prima estocada 

o Presen9a de contaminantes fisico 

o Contamina9ao biologica 
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9 - Do total mundial de emiss6es de gases de efeito estufa. qual , ponto 

seria a participa~ao brasileira em porcentagem? 

0 Menos de 1% 

0 Entre 1 e 5% 

0 Entre 5 e 15% 

0 Mais de 15% 
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10 - De cada R$ 100.00 brutos produzidos em carne no Brasil. R$ 

1,90 sao subsidios pagos pela sociedade. Esse mesmo dado, no 

caso dos paises da OCDE (Organiza~ao para a Coopera~ao e 

Desenvolvimento Economico), e: 

o 30% menor 

o Igual 

o 30% maior 

o 0 dobro 
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11 - Com relac;ao aos Objetivos Sustentiweis (ODS) da ONU e a 1 pon 0 

pecuaria e correto afirmar que: 

o Quanto menos pecuaria, melhor 

o Sera importante reduzi-Ia 

o Nao ha qualquer rela<;ao entre ambas 

o A pecuaria e fundamental para a obten<;ao de varios ODS 
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