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          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TÉCNICO  

AGRÍCOLA 

 

TURNO: TARDE 

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

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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

 

 

AS QUESTÕES 1 A  10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Que professores queremos para nossos alunos? 

  

Um olhar para o Censo Escolar de 2014 nos mostra que, embora tenhamos avançado no 1 

percentual de professores com nível superior nos últimos anos, mais da metade deles não tem formação 2 

adequada à disciplina que lecionam. Será que se os pais soubessem dessa situação eles não achariam que seus 3 

filhos deixam de receber um ensino adequado? 4 

A globalização do mundo  exige  conhecimentos profundos e complexos. Sem eles, corremos o 5 

risco de nos distanciarmos cada vez mais do sonho de nos tornarmos um país desenvolvido. Temos hoje 6 

acesso a inúmeros recursos e exemplos de como ofertar cursos de pedagogia e de licenciaturas de qualidade 7 

para superarmos esse desafio. Capacitar professores é uma política invisível do ponto de vista eleitoral. Mas é 8 

preciso que gestores tanto em nível estadual como municipal se conscientizem dessa importância. E a 9 

sociedade pode ter um papel importante nessa demanda. 10 

A valorização dos professores passa também pela existência de carreira e salários. O Piso Nacional 11 

do Magistério não é cumprido pela maioria dos estados, mesmo considerando que o rendimento médio dos 12 

professores de Educação Básica representa apenas 57,3% dos demais profissionais com a mesma formação. 13 

Atrair estudantes para essa carreira faz com que essa política tenha caráter de urgência. Todos esses fatores, 14 

que são parte das políticas educacionais, precisam se articular também com ações de valorização simbólica do 15 

professor pela sociedade, como respeito, admiração e profissionalismo. 16 

No campo das propostas e ações, a implementação da Base Nacional Curricular Comum apresenta 17 

uma oportunidade promissora de rediscutirmos a formação inicial e continuada dos educadores. Instituições 18 

públicas e privadas serão responsáveis por trazer a nova base curricular para seus alunos, de modo a valorizar 19 

o conhecimento didático. Assim, os professores poderão transformar o conhecimento formal e teórico sobre 20 

as disciplinas que lecionam em conhecimento escolar, apresentado de forma clara e atrativa aos alunos. 21 

Na formação em serviço, que ocorre ao longo da carreira do professor, a escola deve ser o espaço 22 

privilegiado de formação. Afinal, é nela que os docentes podem trocar experiências com os colegas e discutir a 23 

aprendizagem dos alunos dentro do contexto específico daquela comunidade. As ações formativas podem ser 24 

diversificadas, tendo com o coordenador pedagógico a centralidade desse processo. Tutorias, gravação e 25 

análise de aulas e protocolos são alguns exemplos que podem ser implementados pelas escolas. 26 

Finalmente, é importante destacarmos o uso de plataformas digitais com recursos didáticos, 27 

como a Escola Digital, e cursos à distância como novas ferramentas que podem estimular a autonomia do 28 

professor na construção de sua carreira. 29 

O professor é nosso bem mais precioso para o desafio de alcançarmos uma educação de 30 

qualidade. Um mestre que tenha nos apontado um caminho pode fazer toda a diferença em nossas vidas. 31 

Acredito que todos temos em nossa memória algum professor que nos marcou. Muitas vezes, essa influência 32 

pode ter acontecido com a introdução de um autor que nos fascinou, outras vezes descobrimos a beleza de 33 

uma disciplina, de um conceito ou personagem. Ou mesmo recebemos apoio em um momento difícil. Acredito 34 

que agora, por meio da pressão popular pela valorização dos docentes, podemos retribuir essa atenção e 35 

carinho. 36 

Maria Alice Setubal - 
http://educacao.uol.com.br/colunas/maria-alice-

setubal/2016/05/24/que-professores-
queremos-para-nossos-alunos.htm 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 
01) Com referência ao questionamento que o título 

do texto encerra, o autor revela-se: 

 

(A) inseguro, uma vez que os responsáveis pela 

vida política e econômica do Brasil agem como 

se a formação do professor não interferisse na 

formação da sociedade. 

(B) irônico, visto que considera os políticos como 

pessoas irreverentes quando priorizam o 

circunstancial em lugar do fundamental, pois 

lhes interessa o que lhe rende votos. 

(C) contraditório, porque ora afirma uma coisa, 

ora, outra, insinuando que, diante dos 

desmandos políticos, fica difícil se chegar a 

uma educação adequada no Brasil. 

(D) Preocupado, mas confiante, pois aponta meios 

que permitem oferecer uma formação 

adequada aos professores. 

 

02) É uma afirmativa comprovável no texto: 

 

(A) A atual conjuntura político-socioeconômica do 

Brasil tem viabilizado significativamente o 

desenvolvimento da educação em nível 

nacional. 

(B) A situação econômica do País pode parecer 

invejável, mas em nada tem contribuído para o 

crescimento da educação. 

(C) O Brasil dispõe dos meios necessários para 

viabilizar o desenvolvimento da educação, 

tanto no âmbito municipal como no estadual, 

mas falta vontade política. 

(D) Os problemas brasileiros são mais ou menos 

crônicos e pouco têm adiantado os avanços 

conseguidos até na área da informática. 

 

03) Encerra uma silepse de pessoa a expressão 

presente na alternativa: 

 

(A) “todos temos em nossa memória algum 

professor que nos marcou.” (L.32). 

(B) “O professor é nosso bem mais precioso” 

(L.30). 

(C) “A globalização do mundo  exige  

conhecimentos profundos e complexos.” (L.5). 

(D) “Muitas vezes, essa influência pode ter 

acontecido com a introdução de um autor que 

nos fascinou,” (L.32/33). 

 

04) A expressão “de modo a” (L.19) expressa uma 

ideia de 

 

(A) concessão 

(B) finalidade 

(C) conclusão 

(D) explicação. 

 

05) Na palavra “valorização” (L.15), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 

(B) um verbo 

(C) um adjetivo 

(D) um pronome 

 

06) No texto, a palavra "complexos" (L.5) exerce a 

mesma função sintática que a expressão 

 

(A) "dessa importância" (L.9). 

(B) "dos professores" (L.11). 

(C) "do mundo" (L.5). 

(D) "de aulas" (L.26). 

 

07) Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da 

informação em: 

 

(A) “A valorização dos professores passa também 

pela existência de carreira e salários.” (L.11). 

(B) “A globalização do mundo  exige  

conhecimentos profundos e complexos.” (L.5). 

(C) “O professor é nosso bem mais precioso” 

(L.30). 

(D) “a implementação da Base Nacional Curricular 

Comum apresenta uma oportunidade 

promissora” (L.17/18). 

 

08) Observe a frase:  
 

“O Piso Nacional do Magistério não é cumprido pela 

maioria dos estados” (L.11/12). 
 

Transpondo-se a oração em evidência para a voz 

ativa, a forma verbal corresponderá a 

 

(A) Cumpria 

(B) Cumpre 

(C) Cumpririam 

(D) Cumpriram 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "se" (L.9) — reciprocidade. 

(B) "Afinal" (L.23)— causa.  

(C) "como" (L.9)     —  conformidade. 

(D) "mesmo"(L.12)    —  concessão. 

 

10) Do ponto de vista semântico, é correto 

afirmar: 

 

(A) O conectivo "que", em " Acredito que (...) 

podemos retribuir essa atenção e carinho." 

(L.34/36), introduz, no contexto, a mesma 

relação estabelecida por "que", em " sobre as 

disciplinas que lecionam em conhecimento 

escolar," (L.20/21). 

(B) A expressão"é (...) que", em " Afinal, é nela 

que os docentes podem trocar experiências 

com os colegas " (L.23), denota, nesse caso, 

valor expletivo, sem função sintática. 

(C) A expressão "pelas escolas", em "que podem 

ser implementados pelas escolas." (L.26), 

completa o sentido do nome. 

(D) O vocábulo “muitas” em "Muitas vezes " (L.32)  

intensifica o advérbio. 

 

 

 
11) Tipo de aeronave que não necessita de pilotos 

embarcados para ser guiada. Este tipo de 

aviões é controlado à distância por meios 

eletrônicos e computacionais, sob a supervisão 

de humanos, ou mesmo sem a sua 

intervenção, por meio de Controladores 

Lógicos Programáveis (CLP). 

 

O texto refere-se a: 

(A) Satélite.  

(B) Drone.  

(C) Aeroplano.  

(D) Aeronaves. 

 

12) O rompimento da barragem de Fundão, 

localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 

35 km do centro do município brasileiro de 

Mariana, Minas Gerais, ocorreu na tarde de 5 

de novembro de 2015. Trata-se de uma 

barragem de rejeitos de mineração controlada 

pela Samarco Mineração S.A., um 

empreendimento conjunto das maiores 

empresas de mineração do mundo, a brasileira 

Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. Tal 

desastre teve repercussão direta em qual 

importante rio da região? 

(A) Rio Doce.  

(B) Rio Fundo.  

(C) Rio Casca.   

(D) Rio Piracicaba. 

 

13) Foi sancionado em março de 2015 um 

importante diploma legal do sistema jurídico 

brasileiro. Assinale a alternativa que traz esta 

significativa mudança: 

 

(A) Novo Código Civil.   

(B) Novo Código Penal.  

(C) Novo Código de Processo Civil.  

(D) Novo Código de Processo Penal.   

 

14) Em 14/08/2015, o mundo foi testemunha da 

reabertura da embaixada americana em um 

pais que há muito tempo havia rompido 

ligações diplomáticas. Assim, depois de mais 

de cinquenta anos de rompimento oficial, os 

EUA voltaram a se reaproximar de qual país? 

 

(A) Irã  

(B) Coréia do Norte  

(C) Vietnã 

(D) Cuba 

 

15) Transmitido através da picada do mosquito 

Aedes aegypti, causa doença que embora 

raramente acarrete complicações para seu 

portador, apresenta indícios de poder causar 

microcefalia congênita (quando adquirido por 

gestante, podendo prejudicar o feto em alguns 

casos).  

 

O texto faz referência a que doença ou vírus: 

(A) Dengue 

(B) H1N1 

(C) Zika Vírus 

(D) Chikungunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

 
 

16) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

Microsoft Word 2010: 

 

I. A vista Backstage proporciona acesso a 

diversas operações relacionadas com a gestão 

de documentos, como seja guardar, partilhar, 

imprimir, publicar, definir permissões, criar 

novos documentos, ou o acesso às opções 

gerais de configurações do Word. 

II. O Microsoft Word 2010 oferece a possibilidade 

de adicionar efeitos às imagens com a 

necessidade de um programa específico de 

edição. 

III. O Microsoft Word 2010 apresenta agora 

ferramenta de tradução de texto, a partir do 

separador REVER, no grupo IDIOMA. 

IV. O Microsoft Word 2010 contém agora uma 

funcionalidade, no separador Layout da Página, 

que permite capturar automaticamente o ecrã 

de qualquer aplicação que não esteja 

minimizada, inserindo a imagem resultante 

dessa captura no documento ativo. 

 

(A) As afirmativas II e IV são falsas. 

(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

(C) Apenas a afirmativa I está correta. 

(D) Existem três afirmativas verdadeiras. 

 

17) Com relação à imagem abaixo responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Microsoft Excel um usuário digitou a formula 

acima na célula A1, ao pressionar a tecla Enter o 

resultado que será obtido na célula A1 é: 

(A) 17 

(B) -17 

(C) #REF 

(D) –soma(d1:d4) 

 

 

 

 

 

 

 

18) Em relação à arquitetura dos processadores 

analise as afirmações abaixo: 

 

I. A tecnologia conhecida como CISC possui um 

grande conjunto de instruções. Ou seja, 

quanto mais instruções, maior o processador. 

II. A tecnologia conhecida como RISC têm sua 

construção mais simples, pois possuem algo 

denominado decodificador de instruções ou 

microcódigo. 

 

(A) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

(B) As afirmativas I e II são falsas. 

(C) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

 

19) Com relação à introdução ao processamento de 

dados analise os itens abaixo sobre os tipos de 

HD e as transmissões de dados: 

 

I. HDs do tipo ATA transmitem os bits de forma 

paralela. 

II. O HD ATA ou CD ou DVD é conectado à 

controladora IDE. 

III. As conexões SATA estão em desuso. 

IV. O cabo SATA transmitem os dados de forma 

serial. 

 

(A) As afirmativas I e II são falsas. 

(B) As afirmativas II e III são falsas. 

(C) Existe apenas uma afirmativa falsa. 

(D) Existe apenas uma afirmativa verdadeira. 

 

20) Analise os itens com relação aos tipos de 

memória RAM e ROM: 

 

I. As memórias do tipo EPROM têm como 

principal característica a capacidade de 

permitir que dados sejam regravados no 

dispositivo com o auxilio de um componente 

que emite luz ultravioleta. 

II. A memória RAM trabalha em conjunto com a 

UCP, portanto, a quantidade de memória RAM 

influencia no desempenho da maquina no que 

tange a velocidade de processamento, devendo 

haver proporcionalidade entre elas. 

III. A memória Cache é um tipo de memória ROM. 

IV. A memória PROM permite uma única 

programação, geralmente, feita pela fábrica. É 

irreversível. 

 

(A) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

(B) As afirmativas II, III e IV são falsas. 

(C) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 

(D) Apenas as afirmativas III e IV são falsas. 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

 

 

 
 

21) O milho é um cereal muito utilizado no mundo 

como alimentação para humanos e animais. 

Todas as afirmações abaixo sobre sua cultura 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A radiação solar (intensidade luminosa), a 

precipitação e a temperatura são as variáveis 

que mais influenciam na produção de grãos e 

de matéria seca da cultura do milho. 

(B) O milho é uma planta C4, o que equivale dizer 

que é altamente eficiente na presença da luz, 

assim como tolera altos níveis de radiação 

luminosa. Em todo o desenvolvimento da 

cultura, a luz é fundamental, pois é por meio 

dela que se realiza o processo da fotossíntese.  

(C) A temperatura é um fator muito importante 

para o desenvolvimento do milho. O ideal é ter 

temperaturas em torno de 25°C e 30°C 

durante o dia e com noites frias, em torno de 

16°C e 19 °C. 

(D) Para as condições brasileiras, o milho plantado 

em maiores altitudes apresenta menor número 

de dias para atingir o pendoamento, 

diminuindo o ciclo e apresentando menor 

rendimento de grãos.  

 

22) Irrigação e uma técnica que 

foi desenvolvida para suprir as necessidades 

hídricas da cultura devido à falta de água ou a 

má distribuição de água das chuvas. Analise as 

afirmações abaixo sobre irrigação. 

 

I. Atualmente existem três tipos básicos de 

irrigação, superficial, localizada e aspersão. 

II. Irrigação por superfície: compreende os 

métodos de irrigação nos quais a condução da 

água do sistema de distribuição (canais e 

tubulações) até qualquer ponto de infiltração, 

dentro da parcela a ser irrigada, é feita 

diretamente sobre a superfície do solo; 

III. Irrigação por aspersão: é o método de 

irrigação em que a água é aspergida sobre a 

superfície do terreno, assemelhando-se a uma 

chuva, por causa do fracionamento do jato 

d’água em gotas;  

IV. Irrigação localizada: é o método em que a 

água é aplicada diretamente sobre a região 

radicular, com pequena intensidade e alta 

frequência. 

 

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. 

 

23)  A seleção do método de irrigação tem a 

finalidade de estabelecer a viabilidade técnica 

e econômica, maximizando a eficiência e 

minimizando os custos de investimento e 

operação, e ao mesmo tempo, mantendo as 

condições favoráveis ao desenvolvimento das 

culturas. Entre os critérios mais utilizados, 

destacam-se dentre outras as citadas abaixo, 

EXCETO:  
 

(A) Topografia e características do solo 

(B) Quantidade e qualidade da água 

(C) Perímetro do terreno e tipo de vegetais 

(D) Clima, cultura e, considerações econômicas. 

 

24) Entre as inúmeras vantagens do emprego 

racional da irrigação, podem-se citar as 

seguintes: EXCETO. 
 

(A) Suprimento em quantidades essenciais e em 

épocas oportunas das reais necessidades 

hídricas das plantas cultivadas podendo 

aumentar consideravelmente o rendimento das 

colheitas; 

(B) Garante a exploração agrícola, 

independentemente do regime das chuvas; 

(C) Exclui o cultivo e/ou colheita duas ou mais 

vezes ao ano (milho, feijão, batata, frutas, 

etc.) em determinadas regiões; 

(D) Permite um eficaz controle de ervas daninhas 

(arroz por inundação); e, por meio da 

fertirrigação, facilita e diminui os custos da 

aplicação de corretivos e fertilizantes 

hidrossolúveis; etc. 

 

25) Sob o ponto de vista agrícola, o solo é o 

produto da intemperização e fragmentação da 

crosta terrestre por meio de processos físicos, 

químicos e biológicos, sendo, portanto, um 

sistema heterogêneo, trifásico, disperso e 

poroso. Todas as afirmações abaixo sobre o 

solo estão corretas, EXCETO. 
 

(A) As condições ideais de um solo não dependem 

do equilíbrio entre as fases líquida e gasosa.  

(B) Quando a solução do solo começa a ocupar 

todo o espaço poroso, temos um problema de 

drenagem, ocasionando falta de oxigênio para 

o desenvolvimento das plantas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                    

QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

(C) No caso da fase gasosa começar a ocupar o 

espaço da solução do solo, tem um problema 

de déficit hídrico, ocasionando deficiência de 

água para o desenvolvimento das plantas.  

(D) As variações das três fases em um solo são 

dependentes de suas propriedades físicas. 

 

26) Fruta (ou o fruto) é um produto comestível 

obtido a partir de certas plantas cultivadas ou 

silvestres.  Todas as afirmações referentes ao 

cultivo de plantas frutíferas estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) A maioria das frutíferas são perenes ou 

semiperenes, tendo assim o retorno econômico 

mais demorado (cerca de três a cinco anos 

pós-plantio).  

(B) Na escolha do terreno a ser instalado o pomar, 

o agricultor deve dar preferência aos de solos 

profundos, bem drenados e com exposição sol.  

(C) As áreas não devem ter sido cultivadas 

anteriormente com frutíferas ou hortaliças; 

caso contrário, devem-se aguardar pelo menos 

dois anos, cultivando-se na área culturas 

anuais, como arroz, milho, soja ou feijão, para, 

em seguida, instalar o pomar.  

(D) A área deve permitir, se possível, mecanização 

e as mudas de frutíferas devem apresentar um 

padrão, dado pela altura, diâmetro do caule, 

número de ramos, tipo de enxertia, tipo de 

embalagem e estado vegetativo, entre outros.  

 

27) A reprodução de bovinos tem como finalidade a 

produção de bezerros e bezerras, utilizando 

matrizes, a partir da maturidade sexual até o 

momento de descarte e consequente 

substituição por novilhas (reposição), sendo 

que o ciclo se repete de geração em geração. 

Assim a baixa produtividade do rebanho deve-

se, essencialmente, aos seguintes fatores: 

EXCETO. 

 

(A) Baixo desempenho reprodutivo. 

(B) Efetivo controle sanitário. 

(C) Potencial genético inferior dos animais. 

(D) Alimentação inadequada 

 

28) Todas as afirmações abaixo sobre 

bovinocultura e manejo de pastagens estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Método de lotação contínua é extensivo. Assim, 

em sistemas intensivos, deve-se recomendar 

apenas o método de lotação rotacionada. 

(B) O uso da adubação com altas doses de 

nitrogênio, em pastagens, aumenta a 

capacidade de suporte animal da área. 

(C) No início do período de diferimento, o ideal é 

realizar o rebaixamento do pasto. 

(D) O uso de leguminosas em pastagem é uma 

opção para reduzir a necessidade de adubação 

nitrogenada. 

 

29) A inseminação artificial é uma das técnicas 

mais simples e de baixo custo empregada na 

área de reprodução animal e a que apresenta 

melhor resultado, quando se pretende realizar 

a seleção e o melhoramento genético de um 

rebanho como um todo. São vantagens 

relacionadas a essa técnica dentre outras todas 

citadas abaixo, EXCETO. 

 

(A) Permitir maior aproveitamento de reprodutores 

que apresentam características melhoradoras. 

Em condições de monta natural, um touro 

produz até 50 bezerros/ano, enquanto que 

com a inseminação artificial, pode produzir 

5.000 ou mais bezerros/ano. 

(B) Facilitar a seleção genética do rebanho, 

possibilitando ao criador trabalhar 

com várias linhagens de reprodutores. 

(C) Possibilitar a consanguinidade do rebanho por 

meio da utilização facilitada de 

sêmen de diversos reprodutores de outros 

criatórios. 

(D) Assegurar ao proprietário a possibilidade de 

estocar e utilizar o sêmen de um 

reprodutor, mesmo depois de morto. 

 

30) Como tudo na vida há riscos e limitações à 

técnica da inseminação artificial da reprodução 

animal no caso da bovinocultura também tem. 

Assim pode-se citar como limitações dessa 

técnica todas abaixo, EXCETO. 

 

(A) Pela facilidade não exige pessoal habilitados, 

para realizar a correta observação do cio, além 

de equipamentos especiais. 

(B) Pode disseminar rapidamente características 

indesejáveis quando não se 

conhece o reprodutor utilizado. 

(C) Pode propagar algumas doenças, causar lesões 

e infecções no aparelho 

reprodutivo da fêmea quando o método não é 

utilizado corretamente. 

(D) É necessário um manejo adequado, com boa 

alimentação, mineralização 

correta, assistência médica veterinária e 

responsabilidade. 
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31) Na prática, as hortaliças são divididas em três 

tipos: - verduras, legumes e condimentos e 

para cultivá-las usam - se os canteiros que são 

os locais onde se transplantam as mudas ou 

onde se plantam as hortaliças de semeação 

direta, Assim um canteiro de cultivo de 

hortaliças deve ser construído com a 

movimentação de terra, de modo a ficarem 

cerca de: 

 

(A) 50 cm mais altos que o nível do chão, sua 

largura deve ser em média 150 cm e o 

comprimento médio de 100 a 120m.  

(B) O cm mais alto que o nível do chão, sua 

largura deve ser em média 100 cm e o 

comprimento variável.  

(C) 20 cm mais altos que o nível do chão, sua 

largura deve ser em média 120 cm e o 

comprimento de 100 a 120m.  

(D) 20 cm mais altos que o nível do chão, sua 

largura deve ser em média 120 cm e o 

comprimento variável, não sendo 

recomendados maiores de 100m.  

 

32) Adubar é o ato de se adicionar à terra os 

elementos fertilizantes que lhe faltam, ou que 

nela existem em deficiência, para que possa 

satisfazer a necessidade das plantas que se 

cultiva. A adubação orgânica apresenta uma 

série de vantagens dentre elas podemos citar 

todas abaixo, EXCETO.  

 

(A) Melhora a estrutura do solo (arejando os solos 

argilosos e agregando os arenosos); 

(B) Diminui a infiltração da água das chuvas e 

aumenta a enxurrada; 

(C) Aumenta a disponibilidade de nutrientes para 

as plantas; 

(D) Aumenta a atividade microbiana no solo, pelo 

aumento da população da flora e fauna deste; 

 

33) As plantas forrageiras são conhecidas como 

alimentos volumosos aquosos (pastos e 

capineiras). Os alimentos volumosos englobam 

todos os alimentos de baixo teor energético, 

principalmente em virtude de seu alto teor de 

fibra bruta ou em água. Podem ser divididos 

segundo o teor de água em: Secos e forragens 

verde. Todos abaixo são exemplos de 

alimentos secos, EXCETO. 

 

(A) Fenos 

(B) Casacas 

(C) Farinha de polpa e feno 

(D) Silagens 

34) Pastagens são áreas cobertas por vegetação 

nativa ou plantas introduzidas e adaptadas, 

que são utilizadas para pastoreio dos animais. 

As áreas onde as pastagens são cultivadas, 

alguns procedimentos para sua formação e 

manutenção se fazem necessários. Todas as 

afirmações sobre a formação das pastagens 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O plantio das gramíneas para formação de 

pastagens é realizado apenas e unicamente 

por mudas. 

(B) Plantio por mudas: pode ser efetuada usando-

se um feixe de cinco a dez hastes por cova ou 

por divisão de touceiras com um mínimo de 5 a 

10 cm de diâmetro cada uma por cova. O 

espaçamento entre as covas varia de 0,50 a 

1,00m 

(C) De acordo com as condições de fertilidade do 

solo e a resposta da planta, a adubação 

química pode ser recomendada por ocasião do 

plantio para melhor estabelecimento da 

pastagem. 

(D) Após o plantio da forrageira, poderá haver 

necessidade de replantio, devido á falta de 

chuvas contínuas, sementes de qualidade 

inferior, ataque de pragas ou outra fator. 

 

35) Agricultura Sustentável pode ser definida como 

uma agricultura ecologicamente equilibrada, 

economicamente viável, socialmente justa, 

humana e adaptativa. Todos abaixo são 

princípios e características da agricultura 

sustentável (ações importantes), EXCETO. 

 

(A) Adoção do Sistema de Plantio Direto, que 

preserva a capacidade produtiva do solo. 

(B) Uso racional ou, quando possível, eliminação 

dos pesticidas. 

(C) Prática da agricultura inorgânica, pois esta 

utiliza pesticidas e adubos químicos. 

(D) Criação e uso de sistemas de captação de 

águas das chuvas para ser utilizada na 

irrigação. 
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36) O crescimento das plantas é concentrado em 

regiões de divisão celular conhecidas como 

MERISTEMAS. Praticamente, todas as divisões 

nucleares (mitoses) e todas as divisões 

celulares (citocineses) ocorrem nas regiões 

meristemáticas. Após a divisão celular algumas 

células permanecem como células 

meristemáticas e outras se expandem (zona de 

alongamento) e produzem o crescimento do 

órgão. Assinale a alternativa INCORRETA no 

que diz respeito à classificação dos 

meristemas: 

 

(A) Meristemas Apicais – Encontrados nos ápices e 

ramificações (meristemas axilares e das raízes 

laterais) de caules e raízes – produzem o 

crescimento em extensão. 

(B) Meristemas Secundários – Encontrados entre 

tecidos maduros ou diferenciados (por 

exemplo, acima do nó no colmo e na base da 

folha de milho) – produzem o crescimento em 

diâmetro.  

(C) Meristemas Laterais – Situados paralelamente 

ao eixo do órgão em que se encontram – 

produzem o crescimento em diâmetro.  

(D) Meristemas Primários– Se desenvolvem de 

células embrionárias (Apicais). Produzem o 

corpo primário das plantas  

 

37)  Após a polinização, inicia-se a formação do 

fruto, que começa com a flor dando sinais de 

que sua função está terminada, pois ela 

começa a murchar e a parte da haste que 

segura à flor começa a crescer, formando o 

fruto. Analise as afirmações abaixo sobre 

frutificação. 

 

I. O fruto é formado, geralmente, por um ou 

mais ovários maduros da mesma flor ou de 

flores diferentes de uma inflorescência, embora 

em algumas espécies, outros tecidos da flor 

também se desenvolvam, como, por exemplo, 

o pedúnculo no caju e o receptáculo na pêra e 

na maçã.  

II. Dentro do ovário, o desenvolvimento dos 

óvulos fecundados irá dar origem às sementes. 

Os frutos representam o estágio final da 

reprodução sexual e eles são, portanto, os 

órgãos disseminadores das angiospermas, 

promovendo a dispersão das sementes.  

III. Na sua forma mais simples, tais como os frutos 

de ervilha e de feijão, o fruto consiste de 

sementes inclusas dentro de um ovário 

expandido (vagem).  

IV. Em milho, o fruto consiste de uma única 

semente fundida com a parede do ovário.  

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

38) As plantas são organismos autotróficos que 

vivem entre dois ambientes inteiramente 

inorgânicos, retirando CO2 da atmosfera e 

água e nutrientes minerais do solo. Os 

nutrientes minerais são adquiridos 

primariamente na forma de íons inorgânicos e 

entram na biosfera predominantemente 

através do sistema radicular da planta. 

Assinale a alternativa INCORRETA acerca das 

principais funções de alguns dos elementos 

minerais nas plantas. 

 

(A) Nitrogênio- É o elemento essencial requerido 

em maior quantidade pelas plantas. É 

constituinte de muitos compostos da planta, 

incluindo todas as proteínas (formadas de 

aminoácidos) e ácidos nucléicos. 

(B) Fósforo – O fósforo (P), como fosfato (𝐻𝑃𝑂4
2−

) é 

um componente integral de importantes 

compostos da planta, incluindo açúcares-

fosfato (glicose 6P, Frutose 6P, etc.), 

fosfolipídios de membranas, nucleotídeos 

usados como fonte de energia (ATP) e nos 

ácidos nucléicos. 

(C) Potássio - Nas células de plantas, 𝐾+ tem 

papéis específicos na ativação de enzimas da 

respiração, da fotossíntese e da síntese de 

ácidos nucléicos. O 𝐾+ é também parte da 

estrutura da molécula de clorofila (pigmento 

associado à fotossíntese). 

(D) Cloro – O elemento cloro é encontrado nas 

plantas como cloreto (𝐶𝐼−). Ele é requerido na 

etapa da fotossíntese em que O2 é produzido 

(foto oxidação da H2O). 
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39) No Brasil a estrutura de armazenagem 

principia nos terminais e intermediários 

coletores, geralmente representados pelas 

cooperativas, resultando numa atividade 

tipicamente urbana. O teor máximo de 

umidade para armazenamento de grãos, com 

segurança está ligado a todos os seguintes 

fatores. 

 

I. Espécie de grãos e tipo de armazenamento 

II. Período de estocagem 

III. Condições climáticas 

IV. Sanidade dos grãos e oxigênio 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir que: 

(A) I, II, III e IV estão corretos. 

(B) Apenas I, II e IV estão corretos 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 

(D) Apenas I, II e III estão corretos 

 

40) Uma unidade armazenadora, técnica e 

convenientemente localizada, constitui uma 

das soluções para tornar o sistema produtivo 

mais econômico, pois além de propiciar a 

comercialização da produção em melhores 

períodos, evita as pressões naturais do 

mercado na época da colheita, assim a 

retenção de produto na propriedade, quando 

bem conduzida, apresenta inúmeras 

vantagens. Dentre elas devem ser citadas: 

 

I. Minimização das perdas quantitativas e 

qualitativas que ocorrem no campo, pelo 

atraso da colheita ou durante o 

armazenamento em locais inadequados. 

II. Economia do transporte, uma vez que os fretes 

alcançam seu preço máximo no "pico de safra". 

Quando o transporte for necessário, terá o 

custo diminuído, devido à eliminação das 

impurezas e do excesso de água pela secagem.  

III. Menor rendimento na colheita por evitar a 

espera dos caminhões nas filas nas unidades 

coletoras ou intermediárias.  

IV. Melhor qualidade do produto, evitando o 

processamento inadequado devido ao grande 

volume a ser processado por período da safra, 

por exemplo, a secagem à qual o produto é 

submetido, nas unidades coletoras ou 

intermediárias.  
 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I, II e IV 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. 

 


