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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

ENGENHEIRO 

AGRÔNOMO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 
não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 
(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 
 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 
constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 

sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 

15) Constitui uma afirmação correta sobre os 
elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
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16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Solo um dos recursos naturais mais instáveis 

quando modificado. Analise as afirmações 

abaixo sobre as classes de capacidade de uso 

do solo. 

 

I. Classe I – O solo está apto para todos os 

usos. Cultivo exige apenas práticas agrícolas 

mais usuais; 

II. Classe II – O solo está apto para todos os 

usos, mas práticas de conservação simples 

são necessárias se cultivado; 

III. Classe II – O solo está apto para todos os 

usos, mas práticas de conservação intensivas 

são necessárias para cultivo; 

IV. Classe IV – O solo está apto para vários usos, 

restrições para cultivos. 
 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas  

 

22) Conservação do solo, na agricultura ou 

pecuária, é o conjunto de práticas aplicadas 

para promover o uso sustentável do solo para 

o plantio. A conservação dos solos brasileiros 

corresponde à proteção do solo contra: 
 

(A) Perdas exclusivamente físicas por erosão. 

(B) Perdas físicas por erosão ou contra 

degradação química – ou seja, excessiva 

perda da fertilidade por meios naturais ou 

artificiais. 

(C) Degradação química – ou seja, excessiva 

perda da fertilidade por meios naturais ou 

artificiais, unicamente. 

(D) Perdas físicas por erosão natural ou geológica. 

 

23) Todas as afirmações abaixo são sobre as 

classes de capacidades de uso do solo, estão 

corretas, EXCETO 
 

(A) A classe V o solo está apto para pastagem, 

reflorestamento o vida silvestre. 

(B) A classe VI o solo está apto para pastagem 

extensiva, reflorestamento ou vida silvestre 

(C) A classe VII o solo está apto para 

reflorestamento ou vida silvestre. Em geral 

inadequado para pasto 

(D) A classe VIII o solo está apto totalmente, para 

produção de vida silvestre ou recreação e apto 

para produção econômica agrícola, pastagem 

ou material florestal 

 

 

 

24) Assinale a prática que visa aumento do pH do 

solo e neutralização do alumínio: 

 

(A) Calagem  

(B) Adubação orgânica 

(C) Aração 

(D)  Adubação potássica;  

 

25) De maneira geral, a produtividade agrícola da 

cana-de-açúcar apresenta uma acentuada 

variabilidade que ocorre em função de 

diversos fatores, como é o caso das 

características da variedade plantada, da 

composição e quantidade do adubo aplicado, 

das propriedades físico-químicas do solo, do 

manejo das pragas e plantas invasoras, etc. 

Assim é grave a doença da cultura da cana-

de-açúcar que não apresenta sintomas 

externos específicos, o que dificulta a 

identificação e favorece sua propagação: 

 

(A) Carvão da cana-de-açúcar, fungo. 

(B) Mosaico, vírus. 

(C) Podridão Vermelha, fungo. 

(D) Raquitismo da Soqueira, bactéria. 

 

26) O clima exerce importante papel na 

agropecuária, podendo afetar de forma 

positiva ou negativa os resultados que são 

alcançados em campo. Em todas as fases de 

produção das culturas, os fatores climáticos 

são avaliados para identificar dentre outros os 

fatores abaixo: 

 

I. A pluviosidade média 

II. Período de escassez de água 

III. Veranicos 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir que 

 

(A) Apenas I e II estão corretos 

(B) I, II e III estão corretos 

(C) Apenas I e III estão corretos 

(D) Apenas II e III estão corretos 

 

27) A irrigação é uma técnica milenar que tem 

como finalidade disponibilizar água às plantas 

para que estas possam produzir de forma 

adequada. A técnica, ao longo dos séculos, 

vem sendo aprimorada, chegando aos dias de 

hoje a sistemas pontuais, onde a água é 

gotejada no momento, local e quantidade 

correta ao desenvolvimento das plantas.  

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 



 

                                                                                                                                                          Página 8 de 11 
  

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

Assim considerando a irrigação numa cultura de 

feijão, são recomendações que devem ser 

observadas: 

 

I. Durante a floração e desenvolvimento das 

vagens, a irrigação deve ser suspensa para 

evitar o abortamento floral. 

II. Irrigações tardias proporcionam o 

apodrecimento de vagens, ocasionam 

excessivo crescimento vegetativo, atrasam a 

maturação e dificultam a colheita. 

III. Os feijoeiros são plantas de sistema radicular 

superficial e, por isso, as irrigações não 

precisam umedecer as camadas mais 

profundas do solo. 

IV. São preferíveis irrigações leves e frequentes a 

poucas irrigações pesadas. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas 

 

28) A Ecologia Vegetal utiliza conhecimentos da 

Biologia Vegetal e da Ecofisiologia Vegetal 

para estudar as interações dos vegetais entre 

si, com outros seres vivos e com o seu 

ambiente considerando as suas adaptações 

morfofisiológicas. Assim devido às ações 

humanas sobre os ecossistemas naturais as 

principais causas diretas da perda da 

biodiversidade são: 

 

I. A necessidade da produção de alimentos e a 

pesquisa e o desenvolvimento de espécies 

melhoradas.  

II. Destruição e fragmentação de alguns habitats 

e poluição e degradação de outros. 

III. Introdução de animais e plantas exóticas que 

perturbam o equilíbrio de ecossistemas. 

IV. Matança exagerada de plantas e animais pelo 

homem. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I, II e III e4stão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas 

 

 

 

 

29) A correção da acidez do solo e a adubação das 

culturas são tidas como práticas 

comprovadamente indispensáveis ao manejo 

dos solos. A respeito da adubação todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO 

 

(A) Para a recomendação de adubação deve-se 

considerar o resultado da análise de solo, as 

exigências das espécies selecionadas e a 

influência dos nutrientes sobre as plantas. 

Sobre os nutrientes podemos afirmar que o 

Potássio (K): influencia a atividade das 

enzimas, regula o balanço de água das 

plantas e é componente indispensável para a 

constituição da celulose e do processo de 

lignificação; Nitrogênio (N): é o elemento 

mais importante para a elaboração de 

substâncias no interior da célula e na clorofila, 

sendo fundamental para os processos vitais da 

planta. 

(B) Para a regulagem de uma semeadora-

adubadora de soja, cujo espaçamento entre 

linhas é de 50 cm, esta percorre uma 

distância de 10 metros, e nesse percurso 

coletou-se 0, 250 Kg de fertilizante. 500 

Kg/ha são a quantidade de fertilizante de base 

que está sendo distribuída. 

(C) O fósforo é um macronutriente, que, na 

maioria das vezes, encontra-se com baixos 

teores nos solos brasileiros. Podemos afirmar 

que o fósforo não é um nutriente essencial ao 

desenvolvimento das plantas.  

(D) A adubação fosfatada corretiva é indicada 

para solos argilosos com teores de fósforo 

abaixo de 1,0 a 2,0 mg dm-3 e arenosos com 

teores abaixo de 6 a 10 mg dm-3. 

 

30) A irrigação localizada, uma tecnologia adotada 

pelos produtores devido ao fato de permitir 

melhor aproveitamento da água, diminui 

desperdícios e aumenta a produtividade. São 

desvantagens da irrigação localizada: 

 

I. Manutenção com menor frequência. 

II. Necessidade de sistema de filtragem. 

III. Elevado potencial de entupimento dos 

emissores. 

IV. Inviável em águas com altos níveis de ferro e 

carbonato. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) I, II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 
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31) A água é o principal componente dos vegetais. 

Não acontece nenhum processo de 

transformação no vegetal se não houver a 

participação da água. Assim todas as 

afirmações abaixo sobre a água direta ou 

indiretamente relacionada à agricultura estão 

corretas, EXCETO 

 

(A) O termo água subterrânea se refere à água 

aderida às partículas do solo por forças de 

adsorção. 

(B) Em climas áridos e semi-áridos, os sais 

solúveis não são removidos pelas águas, pois 

a precipitação pluviométrica é insuficiente. A 

este processo dá-se o nome de cristalização. 

(C) Em hidrologia, dois conceitos importantes são 

taxa de infiltração e capacidade de infiltração 

da água no solo. Podemos afirmar com base 

nesses conceitos que para precipitações 

intensas, a partir de um determinado tempo, 

a taxa de infiltração é maior que a capacidade 

de infiltração, passando a primeira a 

aumentar com o tempo.  

(D) O consumo total de água é influenciado pelo 

tipo de cultura e estágio de desenvolvimento, 

pelo clima (temperatura, umidade relativa do 

ar, radiação solar, ventos), pelo tipo de solo, 

pela cobertura e coloração do solo. 

 

32) A prática da adubação depende de vários 

fatores, os quais devem ser previamente 

analisados no sentido de aconselhar aos 

agricultores a praticarem uma adubação mais 

adequada, quanto aos aspectos agronômico 

(que obtenha maior eficiência dos 

fertilizantes) e econômico (que resulte em 

maior renda líquida ao produtor). Uma 

recomendação de adubação que atenda a 

estes princípios deve ser fundamentada nos 

seguintes aspectos abaixo: EXCETO  

 

(A) Em resultados de análises de solo 

complementadas pela análise de planta 

(B) Numa análise do histórico da área e no 

comportamento ou tipo a cultivar; 

(C) No desconhecimento agronômico da cultura; 

(D) No comportamento dos fertilizantes no solo e 

na disponibilidade de capital do agricultor para 

aquisição de fertilizantes e na expectativa de 

produtividade.  

 

 

 

 

 

33) O plantio direto é uma técnica de cultivo 

conservacionista em que o mesmo é efetuado 

sem as etapas do preparo convencional da 

aração e da gradagem. O plantio direto, 

definido como o processo de semeadura em 

solo não revolvido, no qual a semente é 

colocada em sulcos ou covas, com largura e 

profundidade suficientes para a adequada 

cobertura e contato das sementes com a 

terra, é entendido como um sistema com os 

seguintes fundamentos: EXCETO 

 

(A) Acumulação / aumento das operações de 

preparo do solo 

(B)  Uso de herbicidas para o controle de plantas 

daninhas 

(C) Formação e manutenção da cobertura morta. 

Os dados da Tabela 1 exemplificam o efeito de 

restos culturais no escorrimento superficial, 

infiltração e perdas de solo. 

(D) Rotação de culturas e uso de semeadoras 

específicas. 

 

34) No método mecanizado empregam-se 

diversos modelos e tipos de máquinas, desde 

as de pequeno porte, tracionadas por trator, 

até as colhedoras automotrizes, de uso mais 

freqüente nas grandes lavouras. Para a 

realização da colheita mecânica direta em 

culturas anuais produtoras de grãos, vários 

fatores influenciam o ponto de colheita. Sendo 

que esse ponto é mais indicado e/ou 

determinado por avaliações do (a):  

 

(A) Grau de umidade dos grãos.  

(B) Índice de área foliar no início da floração 

(C) Época da semeadura 

(D) Relação matéria seca da parte área com o 

volume radicular 

 

35) A germinação é o processo inicial de 

crescimento e diferenciação embrionária dos 

organismos vegetais, a partir de uma semente 

ou esporo em condições propícias de 

desenvolvimento, ou seja, disponibilidade de 

água, oxigênio, temperatura adequada, e em 

alguns casos até mesmo a necessidade 

natural de indução pirogênica (através do 

fogo), suficiente para desencadear a quebra 

da latência (dormência), mas para que a 

planta germine é necessária a semeadura. 

Nesse caso todas as afirmações abaixo sobre 

semeadura e germinação estão corretas, 

EXCETO  
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(A) Durante o planejamento para aquisição de 

sementes na cultura do milho, a 

recomendação técnica referente à densidade 

de semeadura é de 70.000 sementes/ha, 

sabe-se que o poder germinativo desta 

semente é de 90%, a população final 

estimada para essa situação é de 76.300 

plantas/ha 

(B) O processo de germinação é influenciado pelo 

meio, caso ocorra um ambiente adverso, 

dificilmente a germinação ocorrerá. Outro 

fator importante a conhecer pelo técnico é o 

tipo de germinação que cada planta possui. 

Assim uma das plantas que apresenta 

germinação hipógea é a Cevada 

(C) Sendo o peso de 1.000 grãos de uma 

determinada cultivar de feijão de 200 gramas, 

o agricultor pediu informação ao Engenheiro 

Agrônomo sobre a quantidade de sementes a 

ser adquirida para semear 10 ha, sendo que a 

recomendação é de 10 sementes por metro 

linear com espaçamento de semeadura 

entrelinhas de 50 cm. Assim a quantidade de 

sementes necessárias para essa situação é de 

400 Kg.  

(D) A época de semeadura de culturas anuais 

deve se basear em vários critérios, entre eles 

a observação das portarias do zoneamento 

agroclimático. Com respeito à recomendação 

sobre a época da semeadura e escolha de 

cultivares, podemos afirmar que a semeadura 

escalonada proporciona uma redução de riscos 

por condições climáticas 

 

36) Tratos culturais em culturas anuais podem ser 

definidos como um conjunto de práticas que 

vão desde a semeadura até a colheita, de 

maneira a proporcionar condições favoráveis 

ao desenvolvimento das plantas. 

Considerando uma lavoura de milho e/ou 

feijão. Que prática não é recomendada para 

essas culturas? 

 

(A) Controle de plantas daninhas 

(B) Adubação nitrogenada em cobertura 

(C) Decote. 

(D)  Controle de doenças 

 

37) O Ministério da Agricultura desenvolve 

programas para a prevenção de pragas, com o 

objetivo de erradicar, controlar e evitar a 

disseminação de doenças que atacam as 

lavouras que, uma vez estabelecidas, podem 

causar danos irreparáveis à cadeia produtiva. 

Sobre esse assunto todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO 

(A) O controle biológico é um método usado na 

agricultura para combater organismos 

denominados pragas, ou seja, aqueles que 

são indesejáveis. De acordo com a linha da 

agro ecologia, podemos afirmar corretamente 

que o método emprega inimigos naturais que 

podem ser patógenos, predadores, parasitos e 

parasitoides  

(B) Muitas viroses que ocorrem em plantas são 

causadas por afídeos vetores de vírus, uma 

vez que a transmissão do vírus em uma 

planta sadia ocorre quando da picada dos 

afídeos que possuem o vírus  

(C) O controle biológico aplicado envolve a 

interferência do homem e funciona no sentido 

de incrementar as interações antagônicas que 

ocorrem entre os seres vivos na natureza. 

Esse tipo de controle pode ser clássico, 

conservação e aumentativo 

(D) O controle biológico aumentativo é aquele que 

envolve medidas que preservem os inimigos 

naturais em um agroecossistema, ou seja, 

manipular o seu ambiente de forma favorável, 

como evitar práticas culturais inadequadas, 

preservar fontes de alimentação ou habitat, 

uso de produtos fitossanitários seletivos. 
 

38) O armazenamento em nível de propriedade 
rural deve ser visto como uma forma de 
incrementar as produções agrícolas, para 
reduzir o estrangulamento da comercialização 
de grãos, ou mesmo evitá-lo, e permitir a 
regularização dos fluxos de oferta e demanda, 

com a manutenção de estoques e a 
racionalização do sistema de transportes, 
evitando-se, assim, os efeitos especulativos. 
Sobre a armazenagem todas as afirmações 
abaixo estão corretas, EXCETO 

 

(A) O armazenamento prolongado só pode ser 

realizado quando se adotam corretamente as 

práticas de colheita, limpeza, secagem, 

combate a insetos e prevenção de fungos. Por 

isso é fundamental que o processo de limpeza 

dos grãos seja realizado previamente ao 

armazenamento para que se garanta a 

qualidade e a uniformidade da massa de 

grãos.  

(B) Para se prevenirem perdas durante a 

armazenagem, alguns princípios básicos 

devem ser observados, como a construção de 

estruturas armazenadoras tecnicamente 

adequadas e dispondo de equipamento de 

termometria e aeração, e também garantir a 

ausência de pragas e micro-organismos, 

assim uma praga que ocorre durante o 

armazenamento de grãos é a Anticarsia 

gemmatalis 
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(C) Mesmo com os avanços tecnológicos, o 

armazenamento em espiga, na palha, e o 

convencional, em sacaria, ainda se constituem 

nos principais métodos utilizados pelos 

produtores de milho no Brasil, principalmente 

os pequenos. 

(D) Armazenamento em silos ou em armazéns 

equipados com eficientes sistemas de 

termometria, aeração e/ou outros recursos 

para manutenção de qualidade dos grãos, são 

as formas mais empregadas por cooperativas, 

agroindústrias e grandes produtores. Se bem 

dimensionados e manejados corretamente, 

esses sistemas podem ser empregados 

também por médios e pequenos produtores. 

 

39) A água é fundamental para o desenvolvimento 

das plantas, por isso a irrigação é uma prática 

fundamental para se obter altas 

produtividades, cada método tem um ou mais 

sistemas associados, e depende de diversos 

fatores, tais como a topografia, o tipo de solo, 

cultura e o clima. Entre os métodos de 

irrigação, sabe-se que a irrigação por:  

 

(A) Microaspersão é um método de irrigação 

localizada 

(B)  Inundação requer menores volumes de água 

(C) Pivô central é uma forma de irrigação por 

gotejamento;  

(D) Aspersão convencional é um método de 

irrigação por gotejamento;  

 

40) Dentre as funções da água nas plantas analise 

as afirmações abaixo: 

 

I. Diluídora de nutrientes - A água dilui os 

nutrientes para serem processados na 

fotossíntese. 

II. Veículo de transporte - A água serve de 

veículo de transporte dos nutrientes para as 

diversas partes da planta. 

III. Firmeza da planta - A água dá consistência, 

deixa a planta flexível e dá resistência à 

quebra. 

IV. Reguladora da temperatura da planta - A 

água, ao passar pela planta e perder-se na 

atmosfera, reduz a temperatura da planta. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


