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CARGO: 
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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) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

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


 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Ignorado por políticas públicas, ensino fundamental 2 tem baixa qualidade 

Raquel Cunha/Folhapress  

 

Treze milhões de alunos no país estudam numa etapa que está estagnada em baixo patamar de 1 

qualidade. O ciclo em questão compreende do sexto ao nono anos, os últimos do ensino fundamental, que idealmente 2 

recebem estudantes entre 11 e 14 anos. 3 

Não há políticas governamentais suficientes para o aprimoramento dessa fase da educação básica 4 

brasileira, uma carência que é reconhecida até mesmo por gestores públicos da área. 5 

Nessas séries, o aluno deixa de ter apenas um professor, que leciona português e matemática, para 6 

responder para cerca de dez – o número depende do projeto pedagógico de cada colégio. 7 

Essa mudança, dizem especialistas, é feita de forma brusca, sem que a criança seja preparada, afetando 8 

um aluno já impactado por conflitos típicos da puberdade. 9 

Números oficiais evidenciam a dificuldade dos alunos ao ingressarem nesse nível: o sexto ano, que abre 10 

a etapa final, tem a maior taxa de reprovação (15%) e abandono (3,8%) entre as nove séries do ensino fundamental. 11 

"Há uma lacuna nessa etapa", afirma o vice-presidente do conselho de secretários estaduais de 12 

Educação, Rossieli Soares da Silva. 13 

"Há um justo esforço do país para alfabetizar nas primeiras séries. Para o ensino médio, há discussão 14 

sobre currículo. Os anos finais do fundamental ficaram um pouco de lado", diz Silva. 15 

Para o processo de alfabetização, há um programa federal de capacitação de docentes e elaboração de 16 

materiais. Para o ensino médio, o próprio conselho trabalha na reestruturação curricular. 17 

"Sentimos falta de programa nacional para os anos finais do fundamental", diz o presidente da união dos 18 

secretários municipais de Educação, Alessio Costa Lima. 19 

"A maioria dos municípios não tem capacidade para investir nas escolas. O dinheiro está com a União." 20 

Estados e municípios concentram 85% das matrículas dessa etapa do país. 21 

Alunos dos anos finais do fundamental não apresentam melhora nos seus indicadores desde 2009,  22 

segundo monitoramento da ONG Todos pela Educação, feito com base em dados da avaliação federal chamada Prova 23 

Brasil. 24 

Por exemplo: apenas 16% se formam nessa etapa com conhecimento considerado adequado em 25 

matemática. 26 

A partir de 2005, com as melhorias nos indicadores dos primeiros anos do fundamental, esperava-se 27 

que, como numa onda, alunos que progrediram no quinto ano teriam desempenho melhor nas séries seguintes. 28 

Autoridades da área de educação afirmavam, na época, que o sistema todo se beneficiaria. 29 

"Os dados mostram que isso não ocorreu. A melhoria não vem por inércia", diz Paula Louzano, que é 30 

doutora em educação pela Universidade de Stanford (EUA). "Precisamos interferir nas variáveis dos anos finais do 31 

fundamental", diz Louzano. 32 

A pesquisadora cita como exemplos a definição de um currículo nacional (em debate no Ministério da 33 

Educação) e mudança na formação de professores do ensino básico –necessidade  que é consenso entre gestores e 34 

especialistas ouvidos pela Folha. 35 

A formação atual tem "visão muito acadêmica" e pouco sobre psicologia do desenvolvimento,  diz a 36 

professora de geografia da USP Sueli Furlan, que trabalha com formação dos docentes. Ela diz haver resistência contra as 37 

mudanças nas universidades. 38 

 

Visita ao site http://www1.folha.uol.com.br/educacao em 2/5/2016 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: JARDINEIRO 

 

 

01) Conforme o texto 

 

(A) O ensino fundamental tem sido deixado de 

lado pelas políticas públicas de educação. 

(B) Existe uma preocupação na formação dos 

professores dos últimos anos do ensino 

fundamental. 

(C) A psicologia da educação tem sido atualizada 

nos currículos de formação de professores. 

(D) A atual conjuntura educacional inviabiliza o 

progresso dos alunos nas duas últimas séries 

do ensino fundamental. 

 

02) O texto evidencia 

 

(A) O novo papel social da Escola, sobretudo 

relacionado às primeiras séries do ensino 

fundamental. 

(B) A necessidade de que haja políticas públicas 

voltadas para as duas últimas séries do ensino 

fundamental. 

(C) O cuidado das escolas com a orientação 

vocacional dos estudantes do ensino 

fundamental. 

(D) A necessidade de maior empenho na busca de 

sucesso escolar, sobretudo nas duas últimas 

séries do ensino fundamental. 

 

03) Considerando-se o contexto em que se insere, 

a palavra transcrita à direita pode substituir a 

da esquerda sem prejudicar o sentido na frase 

 

(A) “Até mesmo” (L.5) - também 

(B) “como” (L.33) - conforme 

(C) “sem” (L.8) - ainda que 

(D) “apenas” (L.25) - quase 

 

04) É FALSO o que se afirma sobre o termo 

transcrito em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “haver” (L.37), do ponto de vista 

fonético, o “h” NÃO representa uma consoante 

brasileira. 

(C) Na palavra “exemplo” (L.25), o grupo “-mp” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “especialistas” (L.8) há a 

ocorrência de um hiato. 

 

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que” e “que”  em “esperava-se 

que, como numa onda, alunos que 

progrediram no quinto ano teriam 

desempenho melhor nas séries seguintes” 

(L.27/28) são iguais enquanto classe 

gramatical. 

(B) O termo “segundo” (L.23) representa uma 

ideia de número ordinal. 

(C) Na oração "Há um justo esforço do país” (L.14), 

se trocado o verbo “haver” por “existir” a 

expressão “um justo esforço do país” sofreria 

mudança de função sintática. 

(D) A expressão “Nessas séries” (L.6) denota lugar. 

 

06) Em,  

 

“uma carência (...) é reconhecida até mesmo por 

gestores públicos da área” (L.5).  

 

Se  a frase for transformada para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) reconheciam 

(B) reconheceram 

(C) reconhece 

(D) reconhecem 

 

 

07) Exprimem a mesma noção modo-temporal as 

formas verbais transcritas em 

 

(A) "formam"(L.25) e "afirmavam"(L.29). 

(B) "tem"(L.36) e "ingressarem"(L.10). 

(C) "esperava"(L.27) e "afirmavam"(L.29). 

(D) "Sentimos"(L.18) e "ingressarem"(L.10). 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: JARDINEIRO 

08) Observe: 

 

I.  “ “Paula Louzano (...)  é doutora em educação 

pela Universidade de Stanford (EUA).” (L.31). 

II. Essa mudança (...) é feita de forma brusca,” 

(L.8). 

 

Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 

 

(A) Predicado Nominal. 

Predicado Verbal. 

(B) Predicado  Nominal 

Predicado Nominal. 

(C) Predicado Verbal 

Predicado Nominal. 

(D) Predicado Verbal 

Predicado  verbo-nominal 

 

09) Assinale a alternativa em que todas as 

palavras recebem acento gráfico pela mesma 

razão. 

 

(A)  “está” (L.1) e “já” (L.9). 
(B) “políticas” (L.4) e  “próprio” (L.17). 
(C) “secretários” (L.19) e “próprio” (L.17). 
(D) “séries” (L.6) e  “acadêmica” (L.36). 
 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “materiais” (L.17), “próprio” (L.17), 
“professor” (L.6) 

(B) “país” (L.14), “médio” (L.17), “ficaram” (L.15) 
(C) “vem” (L.30), “melhorias” (L.27), “mudanças” 

(L.38) 
(D)  “alfabetização” (L.16), “leciona” (L.6), “taxa” 

(L.11) 
 

11) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 

 

(A) “...Não há políticas governamentais 
suficientes” (L.4). 

(B) “Essa mudança” (L.8) 
(C) “Números oficiais” (L.10). 
(D) “A formação atual tem "visão muito 

acadêmica”” (L.36). 

12) As palavras “partir” (L.27), “acadêmica” (L.36) 
e “séries” (L.28) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 
(C) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
 
13) Levando-se em consideração a acentuação 

gráfica, a palavra que, com a presença ou 
ausência do acento, possibilita outra 
pronúncia e  a mudança de classe gramatical. 
Marque a alternativa em que isso ocorre. 

 
(A) “investir” (L.20). 
(B) “colégio” (L.7). 
(C) “área” (L.29). 
(D) “beneficiaria” (L.29). 
 
14) Marque a alternativa em que todas  as palavras 

apresentam divisão silábica corretamente 
dividas. 

 
(A) “es-ta-gna-da” (L.1), “din-hei-ro” (L.20), “mu-

n-icí-pios” (L.20). 
(B)  “co-nhe-ci-men-to” (L.25), “Fe-i-to” (L.23),  

“de-ssa” (L.21). 
(C) “pro-fes-so-ra” (L.37), “be-ne-fi-ci-a-ri-a” 

(L.29),  “á-rea” (L.29) 
(D) “re-sis-tên-ci-a” (L.37), “a-tual” (L.36), “a-d-

que-a-do” (L.25) 
 
15) As vírgulas foram usadas pela mesma razão 

que em “"Há uma lacuna nessa etapa", afirma 
o vice-presidente do conselho de secretários 
estaduais de Educação, Rossieli Soares da 
Silva. (L.12/13). 

 
(A) “Para o ensino médio, há discussão sobre 

currículo.” (L.14/15). 
(B)  “Alunos dos anos finais do fundamental não 

apresentam melhora nos seus indicadores 
desde 2009,  segundo monitoramento da ONG 
Todos pela Educação, feito com base em dados 
da avaliação federal chamada Prova Brasil.” 
(L.22/24). 

(C) “Não há políticas governamentais suficientes 
para o aprimoramento dessa fase da educação 
básica brasileira, uma carência que é 
reconhecida até mesmo por gestores públicos 
da área.” (L.4/5). 

(D) “Essa mudança, dizem especialistas, é feita de 
forma brusca” (L.8). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: JARDINEIRO 

 

 

16) Qual das cidades abaixo é a mais próxima? 

 

(A) Gotham City, que fica à 28 km de distância.  

(B) Metrópolis, que fica à 56.000m de distância.  

(C) Opal City, que fica à 300 hm de distância.  

(D) Central City, que fica à 500.000 dm de 

distância. 

 

17) Sabendo que o preço da carne é R$ 30/kg, que 

uma pessoa come, em média 300g de carne 

por refeição, e que será feito um churrasco 

para 20 pessoas, qual será o custo para esse 

churrasco? 

 

(A) R$ 130,00.  

(B) R$ 150,00.  

(C) R$ 180,00.  

(D) R$ 200,00. 

 

18) Um bolo pesa 4kg estando inteiro. Numa festa 

de aniversário, os convidados comeram dois 

quintos do bolo. A aniversariante levou o 

restante para casa e dividiu igualmente com 

mais os cinco moradores de sua rua. Quanto 

cada morador ficou, sabendo que ela também 

guardou um pedaço para si? 

 

(A) 500g.  

(B) 0,4 kg.  

(C) 0,3g.   

(D) 4,0 kg. 

 

19) Considere a sequência: 

 

S=(1; 10; 101; 1010; 10101;... ).  

Nessa sequência, o 40º elemento, tem a soma de 

seus algarismos dando exatamente igual a: 

 

(A) 23  

(B) 22 

(C) 21  

(D) 20 

 

20) Uma torneira foi deixada aberta das 20h45min 

de uma dia e só foi fechada às 11h15min do dia 

seguinte. Sabendo que a vazão da água era 

constante de 30 litros por hora, qual foi o 

desperdício de água nesse período? 

 

(A) 435 m³ 

(B) 43,5 litros 

(C) 0,435 m³  

(D) 4,35 litros.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA ELEMENTAR  

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

CARGO: JARDINEIRO 

 

 

 

21) A figura abaixo é um cortador de grama do tipo 

giro zero cujas características são todas 

abaixo, EXCETO.  

 

 

 

 

 

 

 

(A) Sistema de direção com raio de giro zero. 

(B) Grande plataforma de corte  

(C) Baixa velocidade 

(D) Capacidade de girar sobre o seu próprio eixo  

 

22) A ferramenta abaixo é utilizada em 

jardinagem, ele é: 

 

 

 

 

 

(A) Cortador de grama 

(B) Aparador de cerca viva 

(C) Podador de roseiras 

(D) Plantador de árvores grandes 

 

23) Ter um jardim bem cuidado, cheio de flores e 

plantas bonitas, requer atenção. Afinal, ele 

pode ser atacado. Sobre a qual inseto o texto 

está se referindo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Pulgões 

(B) Cochonilhas 

(C) Ácaros 

(D) Lagartas 

 

24) Todas as afirmações abaixo acerca da 

manutenção do jardim estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) É necessário fazer a rega diária das plantas. 

(B) Devem-se capinar as ervas daninhas dos 

canteiros, das guias e das calçadas. 

(C) É importante adubar diariamente as plantas. 

(D) Podar a grama sempre que necessitar 

 

25) O próprio nome já diz MANUTENÇÃO para 

manter o jardim saudável. Não se faz a 

manutenção só quando aparecem pragas 

ou doenças. O que uma manutenção deve 

incluir: 

 

I. Poda da grama, de contenção e de formação, 

isto inclui galhos e folhas secas, com pragas ou 

doenças. 

II. Adubação na época certa e em quantidades 

corretas, pois o excesso de adubo pode matar 

suas plantas. 

III. Retirada de ervas daninhas e plantas 

invasivas, aeração do solo, replantio de mudas 

e rega. 

IV. Tratamento fitossanitário com defensivos em 

dosagens corretas e com a fórmula certa para 

cada praga e doença. 

 

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. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 

 

São as pragas mais comuns, tanto em quintais 

quanto em grandes plantações. _____________ são 

insetos sugadores que atacam principalmente 

brotos e botões de flores. Para isso, alojam-se 

nas extremidades dessas estruturas e retiram 

as substâncias da planta. Deve-se redobrar a 

atenção nos períodos mais quentes do ano, pois 

é a época de maior incidência desses pequenos 

predadores. Para evitar a infestação, é 

importante observar as plantas todos os dias, 

pois eles se proliferam rapidamente e não 

possuem um alvo preferido. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: JARDINEIRO 

26) Todas as afirmações abaixo sobre a 

preparação do solo são indicadas, EXCETO. 

 

(A) Para preparar o solo a fim de receber o jardim, 

o primeiro passo é fazer uma limpeza geral de 

toda a área, arrancando as ervas daninhas e a 

vegetação invasora. 

(B) As ervas daninhas devem ser apenas cortadas 

com um arrancador de tiririca e não arrancar 

as raízes e os tubérculos delas 

(C) Depois que as ervas daninhas for eliminado, o 

terreno deve ser todo revirado por enxadão ou 

enxada rotativa (quando se tratar de grandes 

áreas), atingindo a profundidade de 30 cm. 

(D) Em seguida, os torrões de terra devem ser 

quebrados com o forcado ao mesmo tempo em 

que se tiram as raízes e restos de entulho, tais 

como cacos de telhas, cerâmica, tijolo, entre 

outros.  

 

27) A última fase de preparação do solo é seu 

nivelamento definitivo, sobre isso todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Em primeiro lugar, a terra deve ser 

movimentada com uma enxada larga, a fim de 

cobrir as partes que estão desniveladas.   

(B) Para essa movimentação deve-se passar o 

rastelo para os acertos finais de limpeza e 

nivelamento do terreno.  

(C) O nivelamento garantirá que não existam 

pontos em que a água da chuva e da rega fique 

armazenada. 

(D) O terreno deve ser pensado de forma que a 

água possa ficar parada assim a terra ficará 

muito molhada e com pouco oxigênio, o que irá 

ajudar as plantas.  

28) Como todos os seres vivos, as plantas precisam 

de nutrientes que serão responsáveis pela sua 

manutenção e renovação de suas células. 

Todas as afirmações abaixo sobre os adubos 

estão corretas, EXCETO.  

 

(A) São compostos de diversos minerais e, no seu 

rótulo, vem especificado a quantidade destes. 

(B) Adubar uma planta significa dar a ela todos os 

elementos indispensáveis para um 

crescimento saudável. 

(C) O excesso de adubação ajuda no 

desenvolvimento da planta. 

(D) O segredo da adubação está na aplicação, cada 

planta precisa ser adubada com determinada 

frequência. 

 

29) Os adubos orgânicos podem ser de origem 

natural ou animal. Que adubo tem as 

características abaixo: 

 

 

 

 

 

(A) Esterco animal 

(B) Composto vegetal 

(C) Farinha de ossos 

(D) Farinha de sangue, 

 

30) Em relação aos adubos inorgânicos ou 

sintéticos, podemos dividi-los em três tipos 

todos citados abaixo, EXCETO. 

 

(A) Adubos de sanguíneos 

(B) Adubos nitrogenados 

(C) Adubos fosforados 

(D) Adubos potássicos 

É um adubo equilibrado e rico em húmus, com 

custo muito baixo, pois é produzido a partir dos 

resíduos vegetais do próprio jardim. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: JARDINEIRO 

31) Todas as afirmações abaixo dizem respeito aos 

cuidados com o jardim. Todas estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Para preparar o solo para o plantio de 

gramado é necessário limpar o terreno 

retirando entulhos, pedras e raízes. 

(B) Para ajudar uma muda a adaptar-se ao 

canteiro definitivo, podem ser realizados 

alguns procedimentos como diminuir o 

número de regas das mudas para que se ajuste 

à vida rústica do jardim. 

(C) O princípio do cultivo onde as plantas se 

desenvolvem numa solução de água com 

fertilizante, denomina-se filodendro. 

(D) O cobre é um dos nutrientes que intervêm na 

saúde das plantas, fortalecendo-a contra 

doenças. 

 

32) De acordo com as etapas de construção do 

jardim algumas ferramentas se fazem 

necessárias a cada uma delas. Assim qual 

ferramenta é usada no momento de 

desbravamento do terreno, quando o objetivo 

é fazer o corte baixo do mato, preparando o 

solo para capina. Além disso, ela pode ser 

utilizada para cortar arbustos e galhos não 

muito grossos. 

 

(A)    

 

(B)   

  

(C)   

 

(D)  

 

33) A praga da imagem abaixo é vermes invisíveis 

a olho nu que atacam as raízes das plantas ao 

perfurá-las, líquidos que causam a morte da 

planta. Sua presença pode ser detectada pelas 

folhas murchas que depois caem, na fase em 

que a planta já está seriamente danificada. Ela 

é chamada de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Nematoides 

(B) Tatuzinho 

(C) Pulgões 

(D) Ácaros 

 

34) Um sistema automatizado de irrigação é 

projetado para atender as necessidades de 

água das plantas e todos eles possuem 

basicamente alguns componentes básicos. 

Assim que componente tem as características 

abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Rotores 

(B) Aspersores sprays 

(C) Solenoides 

(D) Impressores 

 Utilizados em áreas vegetadas menores; 

 Utilizados para irrigar uma grande variedade de 

plantas de porte menor; 

 Emitem água em forma de leque, em ângulos pré-

definidos; 

 Usualmente operam com pressões mais baixas 

(15 a 20 m.c.a.); 

 Possuem pequenos raios de alcance (1,2 a 5,4 m) 
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35) Em um sistema de irrigação que é considerado 
o coração e que envia, através de sinais 
elétricos, a programação de quando e quanto 
os aspersores devem irrigar? 

 
(A) Aspersores sprays  
(B) Aspersores rotores 
(C) Válvulas solenoides 
(D) Programador ou controlador 
 
36) A aparência e a saúde da maioria das árvores 

do jardim podem ser melhoradas através de 
podagens regulares. Sobre esse assunto todas 
as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 
(A) Poda de limpeza consiste na retirada dos 

galhos velhos, quebrados ou doentes. 
(B) Poda de manutenção é a retirada dos galhos 

baixos, que dificultarão a passagem de 
pedestres ou o estacionamento de veículos, 
deverão ser retirados quando a planta ainda é 
jovem. 

(C) As roseiras devem ser podadas mais 
drasticamente no inverno, deixando-se apenas 
o tronco com os ramos do ano anterior, cada 
um com uma ou duas gemas. 

(D) Cortes muito grossos, feitos geralmente com 
serrotes, devem ser protegidos com 
substância desinfetante e impermeável.  
 

37) O que são cochonilhas? 

 

(A) É uma praga que ataca quase todas as espécies 

de plantas em várias partes, como as folhas, os 

galhos novos e até mesmo as raízes que estão 

abaixo do solo. 

(B) São larvas de besouro ou de mariposa que, 

quando saem dos ovos, entram no caule das 

plantas, consumindo os nutrientes e causando 

morte precoce dessas plantas. 

(C) São aracnídeos minúsculos, que não podem 

ser vistos sem auxilio de uma lente de 

aumento. Eles fazem uma teia na parte interior 

das folhas e sugam os nutrientes até causar a 

morte da planta. 

(D) É um inseto invisível a olho nu, que causa a 

perda da clorofila das folhas (substância que 

dá o verde à planta), portanto, sua presença 

pode ser percebida quando a planta fica pálida 

ou quando apresenta manchas nas folhas. 

 

38) Que pragas podem ser combatidas com 

formicidas em iscas ou pó. 

 

(A) Lesmas 

(B) Tatuzinho 

(C) Formigas 

(D) Lagartas 

 

39) A ferramenta abaixo é utilizada na cultura das 

plantas do jardim, seu nome é: 

 

 

 

 

 

 

(A) Forcado 

(B) Ancinho 

(C) Escarificador 

(D) Vassoura 

 

40) A planta abaixo é do Quilombo Olho D’água 

dos Pires, Esperantina - Piauí. Ela é conhecida 

como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Alamanda 

(B) Janaguba 

(C) Sapuracana 

(D) Faveira-de-bolot



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


