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A 

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

 

B 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

C

A 

 

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 Informática Conhecimentos 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. 

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, 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 saia 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.sãopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

“Durante a guerra aprendi uma verdade que geralmente preferimos não enunciar: que o mais 1 

brutal da crueldade é que ela desumaniza suas vítimas antes de destruí-las. E que a luta mais árdua 2 

de todas é permanecer humano em condições desumanas” (Janina Bauman). “Inverno pela manhã”, 3 

obra de Janina Bauman, pode não ser apenas um conto baseado em uma história real e escabrosa da 4 

humanidade, entretanto, em forma de diário demonstra a realidade vivida sob a perspectiva de uma 5 

jovem moça nos guetos que questionava a vida e os motivos dos acontecimentos. 6 

O receio de entrar em caminhões do exército alemão sob os gritos dos militares, sendo 7 

levada para caminhos incertos e nunca mais retornar era pulsante. Por esse motivo, o livro é mais 8 

uma adaptação dos relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da segregação e do ódio que 9 

um conto ou uma história. 10 

Um exímio pensamento baumaniano é o retorno da ágora, que significa os debates e 11 

discussões abertos a todos, em uma forma de ouvir a todos, trazendo as assembleias próximas ao 12 

cidadão e que este tenha sua voz ouvida. Janina foi responsável  por muitas das ideias e grandes 13 

passagens dos livros do autor, pois criou, dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, pois 14 

permaneceu “humana em condições desumanas”. 15 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  Observe a frase abaixo destacada do Texto e 

assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo sublinhado: 

 

“...e que este tenha sua voz ouvida. (...)” 

(linhas 13) 

 

A) Presente do Indicativo 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo 

C) Presente do Subjuntivo 

D) Imperativo Afirmativo 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

02) De acordo com as regras de pontuação, as 

vírgulas que isolam a expressão “obra de Janina 

Bauman” (linha 4) no Texto é de uso: 

 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C) Obrigatória, podendo ser substituídas por ponto 

e vírgula. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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03) Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto 

afirmar que a palavra “mais” (linha 2) exerce a 

mesma função morfológica que a seguinte palavra 

retirada do texto: 

 

A) “em” (linha 4) 

B) “entretanto” (linha 5) 

C) “motivos” (linha 6) 

D) “nunca” (linha 8) 

 

04)  Em relação aos sujeitos dos verbos sublinhados nos 

trechos abaixo retirados do Texto, assinale a 

alternativa que os relaciona corretamente às suas 

classificações: 

 

I. “Durante a guerra aprendi uma verdade (...)” (linha 

1) 

II. “...que geralmente preferimos não enunciar. (...)” 

(linha 1) 

III. “E que a luta mais árdua de todas é permanecer 

humano. (...)” (linhas 2 e 3) 

 

A) I – Sujeito simples; II – Sujeito simples; III – Sujeito 

simples. 

B) I – Sujeito indeterminado; II – Sujeito indeterminado; 

III – Sujeito simples. 

C) I – Sujeito elíptico; II – Sujeito elíptico; III – Sujeito 

simples. 

D) I – Sujeito oculto; II – Sujeito inexistente; III – 

Sujeito simples. 

 

05)  A partícula “que” classifica-se em diferentes classes 

gramaticais a depender do contexto em que está 

inserida.  Nesse sentido, analise a partícula “que” do 

trecho abaixo retirado do Texto e assinale a 

alternativa na qual a partícula “que” sublinhada 

exerça a mesma função morfológica: 

 

“Por esse motivo, o livro é mais uma adaptação dos 

relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da 

segregação e do ódio que um conto ou uma história. 

(...)” (linhas 8 a 10) 

 

A) Esperava que você voltasse a tempo. 

B) O rapaz era mais dedicado que a menina. 

C) Nenhum desses que entraram na festa adquiriu o 

convite. 

D) A situação por que passou foi séria. 

 

06) Acerca da expressão “pode não ser” (linha 4), analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. É composta por um verbo de ligação e, portanto, 

insere-se em um predicado nominal. 

II. Possui como sujeito simples uma oração 

subordinada substantiva. 

III. Poderia ser corretamente substituído por “não se 

pode ser”. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

07)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

termo retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “Durante a guerra” (linha 1) – adjunto adverbial 

modo 

B) “entretanto” (linha 5) – adjunto adverbial de negação 

C) “motivos” (linha 6) – núcleo do objeto direto 

D) “pulsante” (linha 8) – adjunto adnominal 

 

08)  Analise o trecho abaixo retirado do Texto. É correto 

afirmar que nele há um período: 
 

“Janina foi responsável por muitas das ideias e 

grandes passagens dos livros do autor, pois criou, 

dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, 

pois permaneceu “humana em condições 

desumanas”.” (linhas 13 a 15) 
 

A) Simples, formado por uma oração coordenada 

assindética. 

B) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas sindéticas. 

C) Composto, formado por duas orações coordenadas. 

D) Composto, formado por uma oração principal e duas 

orações subordinadas. 

 

09) No trecho do Texto “Um exímio pensamento 

baumaniano é o retorno da ágora (...)” (linha 11), 

podemos afirmar que nele não há termo algum 

classificado gramaticalmente como: 
 

A) Preposição 

B) Verbo 

C) Adjetivo 

D) Conjunção 
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10)  Em relação ao trecho “E que a luta mais árdua de 

todas é permanecer humano em condições 

desumanas. (...)” (linhas 2 e 3), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O pronome “que” é um termo anafórico e retoma 

uma ideia presente no período anterior. 

B) A expressão “permanecer humano em condições 

desumanas” é classificado como predicativo do 

sujeito da oração a que pertence. 

C) A expressão “permanecer” poderia ser corretamente 

substituída por “que se permaneça”. 

D) Caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após “todas”, haveria alteração da correção do 

período. 

 

11) A utilização da crase na frase abaixo é justificada 

pela seguinte regra gramatical: 

 

“À tarde, deixei o livro sobre sua mesa.” 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

palavra “tarde” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à tarde”. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas, 

como em “à tarde”. 

 

12)  De acordo com as normas de concordância verbal, 

assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

indeterminado (textos adaptados de Jusbrasil, 

07/11/2016): 

 

A) É certo o ditado antigo e comprovamos mais uma vez 

com este texto: Junto a um grande homem, sempre há 

uma grande mulher. 

B) Janina Bauman fez exatamente o contrário, ela 

decidiu conviver com sua dor ao se deparar com o 

passado em inúmeras convenções sobre o tema. 

C) Tanto Bauman e Christie concordam que a falta de 

uma racionalidade embutida nas conjunturas das 

instituições e dos atos de todos é a real formadora de 

um abismo. 

D) As estruturas de uma sociedade contemporânea 

devem pautar-se em uma visão de comunidade, na 

qual vive-se em conjunto. 

 

13)  Em relação à regência verbal, assinale a alternativa 

em que o pronome relativo “que” sublinhado deverá 

ser precedido de preposição para que se obtenha a 

correção gramatical da frase: 

 

A) Nada que disser fará sentido agora. 

B) Qualquer uma das pessoas que compareceram à 

reunião precisam assinar o livro. 

C) O cargo que aspiramos já estava preenchido. 

D) A casa que estava à venda possui portas e janelas 

largas. 

 

14)  No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há um: 

 

“A possibilidade de essas pessoas deixarem o 

suplício e atentarem contra os moldes da civilização 

por eles conhecida é tremendo, formando assim 

novos inimigos e vilões dentro das bordas da 

cidade.” 

 

A) Erro de concordância verbal 

B) Erro de concordância nominal 

C) Erro de regência verbal 

D) Erro de pontuação 

 

15) Acerca do período e sua construção, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) As orações sem autonomia gramatical – isto é, que 

funcionam como termos essenciais, integrantes ou 

acessórias de outra oração – são denominadas 

subordinadas. 

B) A oração subordinada desempenha sempre uma 

função sintática, como de sujeito ou de objeto direto, 

por exemplo. 

C) As orações subordinadas adjetivas restritivas 

precisam a significação do substantivo ou pronome 

antecedente. 

D) As orações reduzidas se iniciam sempre por pronome 

relativo ou conjunção integrante, podendo ser 

classificadas em coordenadas ou subordinadas. 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

16)  Analise as informações abaixo a respeito à Intranet: 

 

I - Utiliza diferentes protocolos, serviços, portas e 

aplicativos servidores e clientes que a Internet utiliza; 

II - É restrita, sendo necessário uma autenticação do 

usuário para acessá-la. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

17)  Qual das alternativas abaixo não representa uma das 

tecnologias que fornecem segurança ao 

armazenamento e à troca de dados numa rede? 

 

A) Autenticação. 

B) Criptografia. 

C) Sistema Operacional. 

D) Controle de acesso. 

 

18)  O editor de texto Word 2010 realiza algumas 

funções, não sendo uma delas: 

 

A) Elaboração de tabelas. 

B) Edição de imagens. 

C) Elaboração de mala direta. 

D) Preenchimento relâmpago de dados. 

 

19)  Qual das alternativas abaixo representa um exemplo 

de software aplicativo? 

 

A) Adobe Flash. 

B) Windows. 

C) Linux. 

D) Second Life. 

 

 

 

20)  O Windows 10 apresenta incorporado a seu sistema 

um assistente pessoal inteligente chamado Cortana. 

Qual alternativa apresenta corretamente o atalho 

utilizado para ativar esse assistente? 

 

A) WINKEY + P. 

B) WINKEY + R. 

C) WINKEY + S. 

D) WINKEY + X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A prática do cultivo orgânico preocupa-se com a 

saúde dos seres humanos, dos animais e das plantas, 

entendendo que seres humanos saudáveis são frutos 

de solos equilibrados e biologicamente ativos, 

adotando técnicas integradoras e apostando na 

diversidade de culturas. Para tanto, apoia-se nos 

seguintes fundamentos básicos, SALVO: 

 

A) Independência dos sistemas de produção: ao 

substituir insumos tecnológicos e agroindustriais. 

B) Respeito à natureza: reconhecimento da dependência 

de recursos naturais não renováveis. 

C) O solo é um organismo vivo: o manejo do solo 

propicia oferta constante de matéria orgânica (adubos 

verdes, cobertura morta e composto orgânico), 

resultando em infertilidade do solo. 

D) A diversificação de culturas: leva ao 

desenvolvimento de inimigos naturais, sendo item 

chave para a obtenção de sustentabilidade. 

 

22) São qualidades que podem determinar o potencial das 

terras para uso agrícola: 

 

I. Fertilidade. 

II. Topografia. 

III. Produtividade. 

IV. Drenagem. 

 

É correto o que se aduz em: 

 

A) II e IV 

B) I, II, III e IV 

C) III e IV 

D) I, II e III 

 

23) Dentre as vantagens agronômicas do cultivo em 

sistema de plantio direto estão: 

 

I. O controle da erosão. 

II. O aumento da água armazenada no solo. 

III. A redução da oscilação térmica. 

IV. O aumento da atividade biológica. 

V. O aumento dos teores de matéria orgânica e melhoria 

da estrutura do solo. 

 

É correto o que se indica em: 

 

A) I, III e V 

B) III, IV e V 

C) I, II, III, IV e V 

D) II, III e IV 

 
 

24) Os agrotóxicos são classificados de acordo com a 

praga que combatem e são denominados, dentre 

outros, de: 

 

1. Acaricidas. 

2. Bactericidas. 

3. Fungicidas. 

4. Herbicidas. 

5. Inseticidas. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

A) 10 

B) 15 

C) 13 

D) 12 

 

25) A adubação é a ação de fertilizar uma área com 

qualquer substância, natural ou sintéticas, com 

finalidade de torná-la em condições de cultivo. 

Existem várias formas de adubação, como: 

 

I. Em covas. 

II. A lanço. 

III. Por cobertura. 

 

É correto o que se indica em: 

 

A) I 

B) I, II e III 

C) II 

D) I e III 

 

26) Método de fertilização do solo para o cultivo de 

hortaliças, fruteiras, plantas ornamentais e outras 

espécies vegetais que utiliza preparados e soluções 

em conformidade com as normas da farmacopéia 

homeopática, em veículo alcoólico: 

 

A) Adubação homeopática. 

B) Adubação foliar. 

C) Adubação orgânica 

D) Adubação mineral. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Adubo de disponibilidade controlada: 
 

A) São substâncias utilizadas na agricultura formada por 

resíduos de diferentes origens (animal, vegetal e 

mineral) que contenham elevados teores de 

componentes orgânicos como carbono, celulose, 

lipídios, graxas, carboidratos etc. 

B) São fertilizantes minerais que recebem tratamentos 

artificiais para dificultar sua solubilidade retardando 

desta forma sua liberação e controlando sua absorção 

pelas plantas. 

C) Substância ou composto de origem química ou 

petroquímica que favorece o desenvolvimento de 

plantas e outros vegetais quando misturadas à terra de 

forma direta ou diluídas em água (fertirrigação e 

hidroponia). 

D) Composto orgânico formado pela mistura de 

fertilizante mineral como os macro e micronutrientes 

e matéria orgânica. 
 

28) É um conjunto de técnicas de gerenciamento 

sistêmico e otimizado de um sistema de produção 

agrícola através do domínio da informação, com a 

utilização de uma série de tecnologias e tendo como 

base as informações sobre o posicionamento 

geográfico: 
 

A) Agricultura familiar. 

B) Agricultura de precisão. 

C) Agricultura de subsistência. 

D) Agricultura em andares. 
 

29) Agrossistema pode ser conceituado como: 
 

A) Espaço geográfico (região ou microrregião) onde 

atores econômicos e instituições públicas e privadas 

agem estrategicamente no sentido de melhorar a 

organização e gestão tecnológica das cadeias 

produtivas do setor agropecuário adotando enfoque 

sistêmico buscando o desenvolvimento sócio-

econômico com base no desenvolvimento 

sustentável. 

B) Sistema ecológico natural, adaptado ao campo, 

utilizado para produção agrícola ou pecuária, 

seguindo diferentes tipos de manejo, sem afetar o 

equilíbrio geológico, atmosférico e biológico. 

C) Núcleo de povoamento, formado geralmente por 

pequenos agricultores e suas famílias, com serviços 

integrados de comunidade, planejado e construído 

para abrigo e prestação de assistência técnica à 

produção e à comercialização de produtos agrícolas 

e/ou artesanais por eles produzidos. 

D) Denominação genérica dada aos produtos e/ou 

agentes de processos físicos, químicos ou biológicos 

destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, 
cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou 

da fauna com a finalidade de preservá-las da ação de 

seres vivos considerados nocivos. 

30) O aquífero sedimentar é aquele: 

 

A) No qual a água circula por fraturas e fendas. 

B) Formado por sedimentos de granulação variada, onde 

a água circula através dos poros formados entre os 

grãos de areia, silte e argila. 

C) Formado por rochas duras e maciças, onde a 

circulação da água se faz nas fissuras e fraturas 

abertas devido ao movimento tectônico. 

D) Situado entre duas camadas confinantes, contendo 

água com pressão suficiente para elevá-la acima do 

seu topo ou da superfície do solo. 

 

31) Entre outras funções, a operação de poda é utilizada 

para orientar a formação do dossel de diversas 

espécies frutíferas. Assinale a alternativa que 

relaciona o tipo de poda com a sua função correta, 

tendo em vista o cultivo da mangueira: 

 

A) A poda de limpeza tem como objetivo a remoção dos 

galhos vegetativos e permanência apenas dos galhos 

produtivos.  

B) A poda de levantamento de copa tem a função de 

facilitar a colheita manual.  

C) A poda central tem a função de aumentar a incidência 

de luz dentro da copa, contribuindo com a 

fotossíntese e a coloração dos frutos. 

D) A poda de topo é realizada com o fim de deixar 

apenas um ramo apical e permitir o crescimento 

vertical de maneira uniforme.   

 

32) As pastagens constituem um dos métodos mais 

econômicos de produção de alimentos para os 

bovinos. O conhecimento sobre a nutrição e as 

particularidades das espécies de capins é 

imprescindível para o manejo sustentável da 

pecuária. Assinale a alternativa correta sobre o tema 

citado acima: 

 

A) A fertilidade dos solos pode ser aprimorada através 

do consórcio entre pastagens e leguminosas como o 

amendoim forrageiro.  

B) As espécies de capins plantadas no Brasil são 

adaptadas a solos de baixa fertilidade, portanto a 

calagem não surte resultados econômicos em 

pastagens.  

C) A sucessão entre culturas graníferas e pastagens 

resulta no depauperamento dos solos e em alimento 

pobre em nutrientes para os animais.  

D) Os testes com espécies de capins prostrados têm 

mostrado pouca ou nenhuma viabilidade quanto ao 

desenvolvimento da pecuária brasileira. 
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33) A legislação de agrotóxicos brasileira determina que 

o rótulo e a bula dos produtos devem conter diversas 

informações técnicas relativas ao uso e à segurança 

do aplicador e do meio-ambiente. De acordo com a 

classificação da Agência de Vigilância Sanitária, os 

agrotóxicos rotulados com a faixa de cor azul 

apresentam o nível de toxicidade:  

 

A) Pouco tóxico 

B) Mediamente tóxico 

C) Altamente tóxico 

D) Extremamente tóxico  

 

34) As técnicas conservacionistas são capazes de reduzir 

a erosão dos solos e evitar a ocorrência de danos ao 

meio-ambiente. O conhecimento sobre a topografia, o 

solo e o regime hídrico é fundamental para a 

aplicação dos princípios da conservação de solos. 

Assinale a alternativa correta em relação ao tema 

acima:  

 

A) Solos localizados em áreas de relevo plano, com 

menos de 3% de declividade são insuscetíveis de 

sofrerem erosão.  

B) Os solos de textura arenosa apresentam baixas taxas 

de infiltração da água, portanto são mais suscetíveis 

ao escoamento superficial do que os solos pesados.  

C) A perda de partículas da fração argila está ligada ao 

decréscimo de fertilidade dos solos. 

D) As práticas de aração e gradagem colaboram para a 

redução da erosão eólica dos solos. 

 

35) 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. 

 

36)  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. Trata-se de: 
 

A) Irrigação por aspersão. 

B) Irrigação por superfície. 

C) Irrigação localizada. 

D) Irrigação por subsolo. 

37)  Em qual tipo de cultura o método de irrigação por 

inundação é o mais aplicado? 

 

A) Arroz. 

B) Feijão. 

C) Milho 

D) Algodão.  

 

38)  A agricultura orgânica tem experimentado um 

crescimento expressivo devido à exigência dos 

consumidores por alimentos livres de resíduos de 

agrotóxicos. O controle de pragas no manejo 

orgânico pode ser feito através de práticas culturais e 

do uso controlado de algumas substâncias. Assinale a 

assertiva que contém uma substância cuja aplicação 

direta nas culturas é proibida de acordo com a 

legislação pertinente à agricultura orgânica:  

 

A) Enxofre 

B) Calda bordalesa 

C) Sulfato de alumínio 

D) Organofosforados 

 

39)  Como é denominado o programa que beneficia 

indústrias ou beneficiadoras, produtores rurais, 

pessoas físicas, jurídicas, cooperativas de produtores 

rurais e indústrias beneficiadoras com a finalidade de 

adquirir produtos agrícolas? 

 

A) FUNCAFÉ. 

B) Crédito Rural EGF. 

C) Crédito Rural – CUSTEIO. 

D) Crédito Rural – LEC. 

 

40) A adubação com materiais orgânicos é recomendada 

para o cultivo de hortaliças e frutíferas. A sua 

aplicação está relacionada à melhoria das 

características físicas e químicas do solo, 

contribuindo para a aquisição de maiores 

produtividades. Assinale a alternativa correta a 

respeito dos efeitos da adubação orgânica no solo:  

 

A) A adição de materiais orgânicos que passaram por 

processos de compostagem é capaz de aumentar a 

retenção de umidade do solo.  

B) Os estercos são uma fonte rica em matéria orgânica e 

fósforo, porém são incapazes de suprir os vegetais 

com nitrogênio. 

C) As plantas absorvem o carbono fornecido pelos 

materiais orgânicos e utilizam esse material para a 

produção dos seus compostos nutricionais. 

D) Os agentes causadores de doenças não se reproduzem 

em materiais orgânicos mortos, portanto estes 

constituem uma fonte de nutrientes segura para as 

culturas.     

 


