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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA   

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) A classificação proposta por Marion contempla as 

principais expectativas conceituais sobre custos 

rurais por sua adequação, referências e enfoque, 

apresentando os seguintes tipos: 

 

I. Quanto a Natureza: classificação que se refere à 

identidade daquilo que foi consumido na produção. 

II. Quanto a sua Variação Quantitativa: classificação 

que se refere à maior ou menor facilidade de 

identificar os custos com os produtos, através de 

uma medição precisa dos insumos utilizados, da 

relevância do seu valor ou da apropriação dos gastos 

por rateio. 

III. Quanto à identificação com o Produto: classificação 

que se refere ao fato de os custos permanecerem 

inalterados ou variarem em relação às quantidades 

produzidas. Assim, os custos podem variar 

proporcionalmente ao volume produzido ou podem 

permanecer constantes, independentemente do 

volume. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I e III 

B) I 

C) I, II e III 

D) II 

 

12) Segundo Louhichi, os principais componentes que 

devem englobar a construção de um modelo para o 

planejamento rural são: 

 

A) Um conjunto de variáveis de decisão que descrevem 

as atividades agrícolas e do estado do sistema. 

B) Uma função objetiva, que descreve o comportamento 

do agricultor e os objetivos em particular sobre o 

risco. 

C) Um conjunto de políticas e medidas ambientais 

(preço e mercado), cotas e obrigações, restrições à 

condicionalidade, etc. 

D) Um conjunto de restrições físicas, financeiras, 

técnicas, econômicas e agronômicas, representando 

as especificações de funcionamento do sistema. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

A) 2 

B) 1 

C) 4 

D) 3 

 

13) Os principais métodos de irrigação utilizados no 

Brasil são: 

 

I. Por sulcos. 

II. Gotejamento. 

III. Aspersão convencional. 

IV. Pivô central. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

A) 1 

B) 4 

C) 3 

D) 2 

 

14) Em relação ao custo de uma produção agrícola, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O custo de produção agrícola é uma excepcional 

ferramenta de controle e gerenciamento das 

atividades produtivas e de geração de importantes 

informações para subsidiar as tomadas de decisões 

pelos produtores rurais e, também, de formulação de 

estratégias pelo setor público. 

B) A produção na atividade agrícola, pelas suas 

particularidades, exige escolhas racionais e utilização 

eficiente dos fatores produtivos. 

C) Para administrar com eficiência e eficácia uma 

unidade produtiva agrícola, é imprescindível, dentre 

outras variáveis, o domínio da tecnologia e do 

conhecimento dos resultados dos gastos com os 

insumos e serviços em cada fase produtiva da 

lavoura, que tem no custo um indicador importante 

das escolhas do produtor. 

D) O custo da produção agrícola é parte acessória para 

a gestão do empreendimento rural e o seu 

acompanhamento pelo estado é importante para a 

formulação, implementação e avaliação de políticas 

públicas. 

 

15) É um método para se calcular a disponibilidade de 

água no solo para as comunidades vegetais: 

 

A) Balanço hídrico. 

B) ETR. 

C) ETP. 

D) Ciclo hidrológico. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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16) Em relação ao fenômeno da evapotranspiração, 

indique a opção verdadeira. 

 

A) A evapotranspiração é o processo conjugado de 

transpiração e evaporação. 

B) A evaporação e a transpiração são componentes do 

ciclo hidrológico pelas quais a água, precipitada 

pelas chuvas e pela neve, retorna à atmosfera. A 

evaporação é o processo pelo qual a água passa ao 

estado gasoso a uma temperatura inferior à da 

ebulição. A taxa evaporativa é função do balanço de 

radiação (suprimento de energia à superfície 

evaporante) e da intensidade da advecção (remoção 

das moléculas de água junto da superfície 

evaporante). 

C) A evaporação é a perda da água depositada na 

superfície vegetal e no solo. A evapotranspiração é 

afetada pelos mesmos fatores que afetam a 

evaporação mais os fatores estritamente 

determinados pela planta, como a abertura e 

fechamento dos estômatos. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

17) São objetivos específicos do crédito rural, SALVO: 

 

A) Favorecer o custeio oportuno e adequado da 

produção e à comercialização de produtos 

agropecuários. 

B) Estimular o incremento ordenado dos investimentos 

rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento 

e industrialização dos produtos agropecuários, 

quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor 

na sua propriedade rural. 

C) Possibilitar o fortalecimento econômico dos 

produtores rurais, notadamente os grandes. 

D) Incentivar a introdução de métodos racionais de 

produção, visando ao aumento da produtividade e à 

melhoria do padrão de vida das populações rurais, e 

à adequada defesa do solo. 

 

18) O Conselho Monetário Nacional disciplinará o crédito 
rural do País e estabelecerá, com exclusividade, 
normas operativas traduzidas nos seguintes tópicos: 

 

I. Fixação e ampliação dos programas de crédito rural, 
abrangendo todas as formas de suplementação de 
recursos, inclusive refinanciamento. 

II. Avaliação, origem e dotação dos recursos a serem 
aplicados no crédito rural. 

III. Critérios seletivos e de prioridade para a distribuição 
do crédito rural. 

IV. Diretrizes e instruções relacionadas com a aplicação 
e controle do crédito rural. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 
 

A) 2 
B) 4 
C) 1 
D) 3 

19) Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os 

direitos dos seguintes usos de recursos hídricos, 

dentre outros: 

 

I. Derivação ou captação de parcela da água existente 

em um corpo de água para consumo final, inclusive 

abastecimento público, ou insumo de processo 

produtivo. 

II. Extração de água de aquífero subterrâneo para 

consumo final ou insumo de processo produtivo. 

III. Lançamento em corpo de água de esgotos e demais 

resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o 

fim de sua diluição, transporte ou disposição final. 

IV. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) I, II, III e IV 

C) III e IV 

D) II, III e IV 

 

20) É a parte da topografia que estuda os métodos e 

instrumentos empregados na determinação do relevo 

de um terreno: 

 

A) Aluvião. 

B) Altimetria. 

C) Altitude.  

D) Alqueire. 

 

21) O uso da irrigação permite o desenvolvimento da 

agricultura em regiões áridas e em épocas de 

escassez de precipitações. Para que essa técnica 

seja aplicada de maneira eficiente, é necessário 

conhecer as características do ambiente. Assinale a 

alternativa correta em relação ao tema acima: 

  

A) Os solos argilosos permitem uma percolação de 

água de maneira mais acelerada do que os solos 

arenosos.  

B) Sistemas de irrigação localizada envolvem a 

aspersão por canhão autopropelido e o gotejamento.  

C) A inexistência de técnicas de baixo custo para 

mensurar a necessidade hídrica das culturas, torna a 

irrigação racional inacessível por agricultores 

familiares.  

D) A velocidade do vento é um dos fatores que 

interferem na taxa de evapotranspiração das 

culturas.  
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22) Durante a etapa produtiva, a qualidade dos grãos de 

soja é determinada por fatores como o clima, a 

disponibilidade de nutrientes e o ataque de pragas. 

Assinale a alternativa correta relativa ao tema citado:   

 

A) A soja não possui pragas que atacam diretamente 

seus grãos, porém as larvas desfolhadoras causam 

grandes perdas de produtividade por limitar a 

capacidade fotossintética das plantas.    

B) A deficiência de fósforo durante a etapa de formação 

dos grãos é capaz de gerar perdas quantitativas e 

qualitativas.  

C) A alternância entre chuvas intensas e períodos de 

seca durante a etapa de maturação contribui para a 

aquisição de grãos íntegros.  

D) A colheita dos grãos com teor de umidade entre 18 e 

20% evita a sua exposição a doenças e diminui a 

ocorrência de danos mecânicos.  

 

23) Dentre as etapas do armazenamento, a classificação 

tem a função de determinar a proporção de grãos em 

boas condições e aqueles que apresentam algum 

tipo de defeito ou característica que prejudique o seu 

valor. Assinale a alternativa correta em relação à 

causa e às consequências do armazenamento de 

grãos de milho ardidos:  
 

A) São causados pela infecção de fungos nos grãos e 

podem conter toxinas nocivas aos animais.  

B) São provenientes da colheita em condições 

excessivamente secas e ocasionam a perda de 

amido e consequente baixo rendimento. 

C) Os grãos ardidos são formados apenas na etapa 

posterior à classificação e ocorrem no processo de 

secagem de grãos úmidos. 

D) São causados pelo contato do ar com a massa de 

grãos durante o transporte e ocasionam perda 

excessiva de amido e óleos.     

 

24) Selecione a alternativa que contém um adubo capaz 

de fornecer quantidades significativas dois 

macronutrientes primários: 
 

A) Superfosfato triplo 

B) Sulfato de cálcio 

C) Cloreto de potássio 

D) Fosfato monoamônico 

 

25)   O conhecimento sobre o mecanismo reprodutivos 

das espécies vegetais cultivadas é fundamental para 

a constituição de programas de melhoramento e 

reprodução de sementes. Assinale o item que 

contém uma cultura considerada como alógama: 
 

A) Soja 

B) Milho 

C) Feijão  

D) Arroz 

26)  O controle de doenças é fundamental para a 

sustentabilidade do agronegócio. Trata-se de uma 

atividade complexa que exige precisão na escolha 

dos métodos e no momento da sua aplicação. A 

prática do roguing é considerada um método de 

controle: 

 

A) Biológico 

B) Químico 

C) Genético 

D) Cultural 

 

27) O que é o custo operacional efetivo? 

 

A) É o resultado da produção (sacas) dividido pela área 

plantada (hectare). 

B) Compreende o somatório dos gastos que implicam 

em desembolso do produtor, tais como mão-de-obra 

contratada, fertilizantes, sementes, reparos de 

benfeitorias, conserto de máquinas, impostos e 

taxas, energia elétrica, combustível e outros desta 

natureza. 

C) São os gastos com mão de obra familiar e 

depreciação de benfeitorias, máquinas e outros. 

D) É a soma do custo fixo total e do custo variável. São 

os gastos com remuneração de capital (juros) sobre 

benfeitorias e máquinas. 

 

28) Assinale a alternativa incorreta. Segundo a NBR 

13.133, as características do sistema de projeção 

utilizado em topografia são: 

 

A) As projetantes são ortogonais à superfície de 

projeção, significando estar o centro de projeção 

localizado no infinito. 

B) A superfície de projeção é um plano normal a vertical 

do lugar no ponto da superfície terrestre considerado 

como origem do levantamento, sendo seu referencial 

altimétrico o referido Datum vertical brasileiro. 

C) A localização planimétrica dos pontos, medidos no 

terreno e projetados no plano de projeção, se dá por 

intermédio de um sistema de coordenadas 

elipsóidicas, cuja origem coincide com a do 

levantamento topográfico; 

D) O eixo das ordenadas é a referência azimutal, que, 

dependendo das particularidades do levantamento, 

pode estar orientado para o norte geográfico, para o 

norte magnético ou para uma direção notável do 

terreno, julgada como importante. 
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29) Um dos tipos de madeira utilizadas em construções 

rurais é a madeira falqueada que consiste: 

 

A) É empregada em forma de tronco, servindo para 

estacas, escoramentos, postes, colunas etc. As 

árvores devem ser abatidas de preferência na época 

da seca, quando o tronco tem menor teor de 

umidade. Após o abate, remove-se a casca, 

deixando-se o tronco secar em local arejado e 

protegido contra o sol. 

B) É o produto estrutural de madeira mais comum entre 

nós. O tronco é cortado nas serrarias, em dimensões 

padronizadas para o comércio, passando depois por 

um período de secagem. 

C) É a madeira que tem as faces laterais aparadas a 

machado, formando secções maciças, quadradas ou 

retangulares; é utilizada em estacas, cortinas 

cravadas, pontes etc. 

D) É o produto estrutural de madeira mais importante 

nos países industrializados. A madeira selecionada é 

cortada em lâminas, de 15 mm ou mais de 

espessura, que são coladas sob pressão, formando 

grandes vigas, em geral de secção retangular. As 

lâminas podem ser emendadas com cola nas 

extremidades, formando peças de grande 

comprimento. 

 

30) Em construções rurais, o que é cumeeira? 

 

A) Superfície plana inclinada de um telhado. 

B) Projeção do telhado para fora do alinhamento da 

parede. 

C) Aresta inclinada delimitada pelo encontro entre duas 

águas que formam um ângulo saliente, isto é, é um 

divisor de águas. 

D) Aresta delimitada pelo encontro entre duas águas, 

geralmente localizada na parte mais alta do telhado. 

 

31) Do ponto de vista termodinâmico, (meio) ambiente é 

tudo que envolve e interage com um sistema. Fazem 

parte do ambiente: 

 

A) agricultura, a atmosfera e o solo; 

B) água, saúde e doença; 

C) plantas, solos e animais 

D) animais, microrganismos e solos. 

 

32) A água faz parte tanto do meio biótico como do 

abiótico, sendo encontrada natural e 

simultaneamente nas três fases físicas, EXCETO: 
 

A) gasosa; 

B) sólida; 

C) líquida; 

D) mineral; 

33) O estudo de impacto ambiental, além de atender à 

legislação, em especial os princípios e objetivos 

expressos na Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais, 

EXCETO: 

 

A) Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos, denominada 

área de influência do projeto, considerando, em todos 

os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 

B) Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de 

localização de projeto, confrontando-as com a 

hipótese de não execução do projeto; 

C) Considerar os planos e programas institucionais, 

propostos e em implantação na área de suficiência 

do projeto, e sua credibilidade; 

D) Identificar e avaliar sistematicamente os impactos 

ambientais gerados nas fases de implantação e 

operação da atividade. 

 

34) É uma técnica utilizada na agricultura que tem por 

objetivo o fornecimento controlado de água para as 

plantas em quantidade suficiente e no momento 

certo, assegurando a produtividade e a sobrevivência 

da plantação: 

 

A) aeração; 

B) irrigação; 

C) liquefação; 

D) vaporação. 

 

35) De acordo com sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, para imposição e gradação da penalidade, 

a autoridade competente observará, EXCETO: 

 

A) Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento 

da legislação de interesse ambiental; 

B) A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da 

infração e suas consequências para a saúde pública 

e para o meio ambiente; 

C) A legislação ambiental e patrimonial do gestor; 

D) A situação econômica do infrator, no caso de multa. 

 

36) Dentre os levantamentos planimétricos clássicos 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) poligonação; 

B) trilateração; 

C) triangulação; 

D) quilometragem. 
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37) Representação particularizada dos aspectos 

cartográficos do terreno, ou parte dele, destinada a 

apresentar além de aspectos culturais e 

hidrográficos, informações suplementares 

necessárias à navegação aérea, pilotagem ou ao 

planejamento de operações aéreas: 

 

A) cartas marítimas; 

B) cartas aeronáuticas; 

C) cartas fluviais; 

D) cartas meteorológicas. 

 

38) A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se 

nos seguintes fundamentos, EXCETO: 

 

A) a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas; 

B) a água é um bem de domínio público; 

C) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

D) a gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada 

e contar com a participação do Poder Privado, dos 

usuários e dos gestores. 

 

39) Envolve o zoneamento ecológico e o levantamento 

das condições socioeconômicas das regiões, para 

delimitar a vocação agrícola das terras: 

 

A) zoneamento agrícola; 

B) zoneamento ambiental; 

C) limitações; 

D) envolvimento. 

 

40) Aos locais onde dois tipos de ecossistemas se 

encontram dá-se o nome de:  

 

A) leens; 

B) whats; 

C) subway; 

D) wetlands. 

 


