
                        

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO - MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

ENGENHEIRO 

AGRÔNOMO 

 

TURNO: MANHÃ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO-MA 

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 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

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


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADE– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

16) Em relação aos componentes do Hardware 

julgue os itens a seguir: 

 

I- A Via de dados, ou BUS, refere-se ao condutor 

elétrico que permite ligação entre a UCP com 

as demais partes do computador. 

II- O Registrador de Instruções (IR) registra a 

execução da instrução. 

III- O registrador de dados tem o dever de 

armazenar temporariamente os operandos 

referentes à instrução que está sendo 

realizada pela UCP. 

 

(A) As afirmativas I e II estão corretas. 

(B) As afirmativas I e III estão corretas. 

(C) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(D) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

 

17) Com relação às categorias dos softwares 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O Software básico é o que exerce o papel de 

tomar o primeiro contato com o hardware. 

II- Os compiladores são considerados  exemplos 

de softwares básicos. 

III- O gerenciamento de bancos de dados é 

considerado exemplos de software básicos. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18) Com relação à inserção de caracteres especiais 

no Microsoft Word 2010 analise os itens 

abaixo: 

 

I- O comando SHIFT + ENTER insere uma 

quebra de página 

II- O comando CTRL + ENTER insere uma quebra 

de linha. 

III- O comando CTRL + F9 insere um campo. 

IV- O comando CTRL + SHIFT + ENTER insere um 

espaço não separável. 

 

(A) Apenas o item III é verdadeiro. 

(B) Os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Os itens III e IV são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

19) Com relação ao Microsoft Power Point 2010 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Para selecionar um slide, basta clicar na guia 

Slide no painel presente na lateral direita da 

tela, ou pressionar o comando CTRL + N no 

teclado. 

II- O comando CTRL + W fecha a apresentação 

atual, mas mantém o software aberto. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

20) No Internet Explorer 11 a opção Configurar 

Página... está localizada no menu: 

 

(A) Arquivo 

(B) Exibir 

(C) Ferramentas 

(D) Editar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA– QUESTÕES DE 16 A 20 
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 
21) A caracterização das classes de solos e sua 

relação com o ambiente permitiu estabelecer as 

possíveis limitações das condições agrícolas dos 

solos. Estimadas estas limitações, pode-se 

avaliar a capacidade de uso das terras. De 

acordo com os preceitos de Brady, Bertoni e 

Lombardi Neto e Lepsch et al. há classificação 

em grupos, classes e subclasses. Em relação 

aos grupos de capacidade de uso das terras, 

julgue os itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. Grupo A: terras passíveis de utilização com 

culturas anuais, perenes, pastagens e/ou 

reflorestamento e vida silvestre.  

II. Grupo B: terras impróprias para cultivos 

intensivos, mas ainda adaptadas para 

pastagens e/ou reflorestamento e/ou vida 

silvestre, porém cultiváveis em casos de 

algumas culturas especiais protetoras do solo.  

III. Grupo C: terras não adequadas para cultivos 

anuais, perenes, pastagens ou reflorestamento, 

porém apropriadas para a proteção da flora e 

fauna silvestre, recreação ou armazenamento 

de água. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

22) Em relação às modalidades de adubação verde, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Adubação verde de primavera/verão: consiste 

no plantio de adubos verdes no período de 

outubro a janeiro. As principais espécies 

utilizadas são: mucuna, feijão-de-porco, 

guandu e crotalárias. As principais vantagens 

são: grande produção de massa vegetal, 

elevada quantidade de N fixado biologicamente 

e cobertura do solo durante o período de chuvas 

de alta intensidade. O maior inconveniente é a 

ocupação do solo durante o período em que são 

cultivadas as principais culturas. Para atenuar o 

problema, recomenda-se subdividir a 

propriedade em glebas e utilizar a adubação 

verde de forma escalonada.  

 

 

 

(B) Adubação verde perene em áreas de pousio: 

prevê a utilização desses adubos no inverno, 

geralmente na entressafra das principais 

culturas comerciais. As principais espécies 

utilizadas são: aveia preta, ervilha forrageira, 

ervilhaca, espégula ou gorga, xinxo e nabo 

forrageiro. As principais vantagens são: 

proteção de áreas agrícolas na entressafra para 

o controle da erosão, diminuição da infestação 

de ervas daninhas, redução das perdas de 

nutrientes por lixiviação, aporte de nitrogênio, 

possibilidade de utilização na alimentação 

animal e cobertura morta para preparos 

conservacionistas do solo. 

(C) Adubação verde de outono/inverno: o adubo 

verde é semeado na entrelinha da cultura 

comercial. É especialmente adaptada a 

situações em que o solo deve ser utilizado da 

forma mais intensiva possível. 

(D) Adubação verde intercalar com culturas: a 

utilização de adubos verdes em áreas 

degradadas pelo manejo, ou para controlar a 

erosão, como cordões de vegetação, ou ainda 

em áreas que temporariamente não estão sendo 

cultivadas pode ser uma prática viável. As 

principais espécies utilizadas são: guandu, 

indigófera, leucena e tefrósia. Essas plantas, por 

possuírem sistema radicular profundo e elevada 

produção de fitomasssa, apresentam as 

vantagens de recuperação das características 

do solo e possibilidade de utilização na 

alimentação animal. 

 

23) É um dos métodos de conservação do solo mais 

antigos e, também, dos mais utilizados, que 

visa reduzir a velocidade da água das chuvas 

erosivas que escorrem sobre o terreno. É um 

método mecânico, que visa formar obstáculos 

físicos e parcelar o comprimento de rampa, 

possibilitando, assim, a redução da velocidade e 

subdividindo o volume do deflúvio superficial, 

aumentando a infiltração da água no solo. 

 

(A) Quebra-ventos ou cortinas vegetais. 

(B) Terraceamento. 

(C) Cordão vegetal. 

(D) Adubação verde. 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

24) Balanço hídrico é a contabilização de água no 

solo, baseado no princípio de conservação de 

massa em um volume de solo vegetado, ou 

seja, é a contabilização da entrada e saída de 

água no solo. Sobre esse assunto, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) A variação de água é calculada num volume de 

armazenamento (∆ARM) durante um intervalo 

de tempo e, com esse cálculo, podem-se 

estimar a umidade do solo e a deficiência ou 

excedente hídrico.  

(B) Para o cálculo deste BHC, é necessário conhecer 

vários fatores, dos quais os principais são a 

chuva, o solo e a evapotranspiração (ET0)2 .  

(C) A evapotranspiração não pode ser estimada por 

meio de dados meteorológicos, como radiação, 

temperatura, velocidade do vento e umidade.  

(D) As informações disponibilizadas por um balanço 

hídrico são úteis nas tomadas de decisões 

relativas ao planejamento e manejo de sistemas 

agrícolas. A consulta a essas informações é 

recomendada para otimizar o planejamento 

agrícola em todas as fases que compõem um 

processo produtivo. 

 

25) Em relação à influência do clima e seus 

parâmetros na agricultura, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) Radiação Solar: É de vital importância, pois é 

essa energia que vai acionar o sistema agrícola, 

como qualquer outro ecossistema, 

determinando as características térmicas do 

ambiente, principalmente as temperaturas do ar 

e do solo, a duração do dia ou fotoperíodo; a 

fotossíntese (processo básico de produção de 

alimentos na natureza), e o fotoperiodismo, 

resposta dos vegetais à luminosidade. 

(B) Temperatura: A temperatura do ar e do solo 

afeta todos os do processo de crescimento das 

plantas. Assim como todas tem um limite 

térmico mínimo, ótimos e máximos para cada 

um dos estágios de crescimento. Os cultivos 

tropicais exigem baixas temperaturas o ano 

todo como o café, banana e cana-de-açúcar, 

que são sensível à geadas. 

(C) Umidade: A água desempenha um papel vital no 

crescimento dos vegetais e na produção de 

todos os cultivos. Ela leva os nutrientes 

químicos através das plantas. É o principal 

constituinte do tecido fisiológico, e um reagente 

na fotossíntese. A umidade do solo é a umidade 

significativa para a lavoura, e é controlado pela 

precipitação, taxa de evaporação e pelas 

características do solo. O suprimento de 

umidade pode variar desde o ponto de 

murchamento, quando não há água disponível 

para o uso do vegetal, até a capacidade 

decampo, quando o vegetal fica com seus poros 

preenchidos, predominando o encharcamento. 

(D) Vento: Ar em movimento é um outro parâmetro 

climático que afeta a agricultura. Positivamente 

constitui-se um agente eficiente na dispersão 

das plantas. Negativamente pode causar danos 

físicos, ressecamento devido à transpiração com 

o transporte de pólen e sementes, o vento 

transporta plantas indesejáveis como as ervas 

daninhas. O vento pode causar erosão nas 

terras boas e retirar a camada fina do solo. 

Portanto, onde predominam condições 

climáticas ótimas e solo bom, terá uma alta 

produtividade. 

 

 

26) A literatura mundial considera dezesseis 

elementos químicos como nutrientes de plantas, 

a saber: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, 

Cu, B, Cl e Mo. Os nutrientes são importantes 

para a vida, porque desempenham funções 

importantes no metabolismo da mesma, seja 

como substrato (composto orgânico) ou em 

sistemas enzimáticos. De forma geral, tais 

funções possuem classificação em estrutural, 

constituinte de enzima e ativador de enzimas. 

Acerca isso, julgue os itens e assinale a 

alternativa correta:  

 

I. Estrutural (faz parte da estrutura de qualquer 

composto orgânico vital para a planta); 

II. Constituinte de enzima (não faz parte de uma 

estrutura específica, grupo prostético/ativo de 

enzimas); 

III. Ativador enzimático (faz parte da estrutura). 

Salienta-se que o nutriente, não só ativa como, 

também, inibe sistemas enzimáticos, afetando a 

velocidade de muitas reações no metabolismo 

do vegetal. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

27) O estudo da morfologia da semente permite 

concluir que, a exceção das flores, os demais 

órgãos vegetativos de uma planta estão 

representados na semente. Quando ocorre a 

fecundação do óvulo se iniciam diferentes 

processos que resultaram na formação do fruto 

e da semente, ocorrendo diferenciações 

específicas. Quanto à estrutura da semente, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O tegumento é uma espécie de casca que 

protege a semente, sua porção mais interna é 

denominada de testa e a camada mais externa 

de tegma. 

(B) O tegumento pode variar muito quanto à forma 

e à constituição. A membrana mais externa, 

testa, pode ser delgada e macia como em Ingá 

marginata ou grossa e dura como na Acácia 

mearnsii, também podem ter pêlos ou asas para 

facilitar a sua dispersão, p. ex., Cedrella fisilis.  

(C) É possível afirmar que a função do tegumento, 

especificamente a testa, é proteger o embrião 

de danos mecânicos (quedas), ataques de 

fungos, bactérias e insetos, facilitar a sua 

dispersão e principalmente criar condições para 

que o embrião permaneça latente até encontrar 

as condições ideais para germinar. 

(D) A amêndoa é constituída pelo embrião e pelo 

endosperma, entretanto há casos em que não 

há o endosperma, apenas o embrião. 

 

28) Em relação aos fatores que afetam a produção 

de sementes, julgue os itens e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Hereditariedade: Frequentemente, árvores de 
mesma espécie idade e procedência apresentam 
diferentes quantidades de produção de 
sementes. Estas diferenças nem sempre podem 
ser atribuídas as condições do meio. Há 
evidências de que a capacidade para uma 
grande ou pequena produção de sementes 

constitui uma herança genética. 
II. Exposição da Copa: As árvores com maior área 

fotossintética apresentam menor produção de 
sementes devido ao volume de hidratos de 
carbonos produzidos no processo de 
fotossíntese. 

III. Clima: As condições climáticas influenciam a 
formação de botões florais, e 
consequentemente, a produção de frutos e 
sementes. Período chuvoso ou déficit hídrico, 
alterações significativas das temperaturas, 
durante a floração pode ocasionar um acréscimo 
na produção de sementes, por afetar 

fundamentalmente a polinização. 
 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

29) Em relação à dispersão das sementes, julgue os 

itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. A dispersão das sementes pode dar-se pelo 

vento - anemocoria, quando se tratar de 

sementes pequenas e leves, como as de 

Jacarandá e as das espécies dos gêneros 

Grevilea e Tabebuia. Também as sementes que 

possuem estruturas aladas que auxiliam ou 

prolongam a distância de voo, como as espécies 

dos gêneros Casuarina, Cedrela, Pinus e 

Pterocarpus, são disseminadas pelo vento.  

II. A dispersão por animais – zoocoria, pode ser 

observada para as espécies palmito (Euterpe 

edulis), palmeiras, Inga e Araucária 

angustifolia.  

III. A água também funciona como agente dispersor 

para as espécies que margeiam os rios, como 

acontece com Genipa americana e Ingá spp, 

entre outras. Em terrenos com declive 

acentuado, os frutos grandes e pesados podem 

se deslocar por gravidade. Em terrenos de 

menor declividade, estes frutos caem próximos 

da árvore matriz, onde tendem a permanecer, 

facilitando assim sua colheita. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

30) Em relação aos tipos de sementes, quanto ao 

processo de secagem, julgue os itens e assinale 

a alternativa correta: 

 

I. Ortodoxas: são sementes que podem ser secas 

a teores de umidade abaixo de 5% e 

armazenadas com sucesso a baixas 

temperaturas, por longos períodos. Como 

exemplo: a maioria dos frutos secos deiscentes 

e indeiscentes (bracatinga, maricá, acácia 

negra, etc). 

II. Intermediárias: são sementes que perdem a 

viabilidade quando seu teor de umidade é 

reduzido a valores baixos, variável, de acordo 

com a espécie, entre 20 e 50%, não sendo 

possível seu armazenamento por longos 

períodos, normalmente de 2 a 3 meses. 

Exemplos: araucária, pessegueiro bravo. 
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III. Recalcitrantes: sementes que podem ser secas 

a teores de umidade moderados (entre 10 e 

15%), sem perder a viabilidade, sendo que 

secagem além destes limites causa danos às 

sementes. Exemplos: uva-do-japão, angico 

vermelho. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

31) Acerca dos métodos de secagem, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Dentre os métodos de secagem de sementes, a 

secagem natural se destaca como o tipo mais 

caro, pois é realizada no ambiente natural (uso 

do sol e do vento). O método consiste em 

esparramar as sementes em camadas de 3 a 5 

cm de espessura (sementes) ou de 5 a 20 cm 

(frutos). As sementes, durante este processo, 

devem ser movimentadas com rolos de 

madeira, visando não permitir o aquecimento 

excessivo das sementes.  

(B) O período de secagem natural varia de 3 a 5 

dias, com tempo bom e de 8 a 10 dias, em 

períodos chuvosos ou em épocas frias. Deve-se 

lembrar que os frutos devem sempre ser 

recolhidos ou cobertos por lonas à noite, de 

forma a evitar a ação do orvalho, que devolveria 

umidade às sementes e manter a temperatura 

adquirida durante o dia.  

(C) As vantagens do método natural é que não 

exige conhecimentos técnicos apurados, as 

instalações são simples e baratas, pouca mão-

de-obra, processo rápido. Como desvantagem 

cabe ressaltar que o processo apresenta um 

baixo rendimento e está sujeito às condições 

climáticas.  

(D) O método de Secagem artificial se apresenta 

como um método mais eficiente, pois não 

depende das condições climáticas. É, porém 

mais barato, embora exija o uso de 

equipamentos para controlar a temperatura, a 

umidade do ar e a circulação do ar, em 

equipamentos, chamados de estufas. O uso de 

temperatura de secagem adequada na estufa 

(30 – 40ºC) não compromete a qualidade 

fisiológica das sementes. 

 

 

 

 

32) No que toca à época da colheita das sementes, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A época ideal de colheita é aquela em que as 

sementes atingem o ponto de maturidade 

fisiológica, no qual possuem o máximo poder 

germinativo e vigor, ficando praticamente 

ligadas da planta mãe.  

(B) O ponto de maturidade fisiológica varia em 

função da espécie, do local e do ano, existindo 

parâmetros que permitem a definição da época 

adequada de colheita, denominados de índices 

de maturação.  

(C) No caso de sementes florestais, a definição da 

época de colheita é muito importante, porque 

grande número de espécies produzem frutos de 

natureza deiscente. Estes frutos abrem-se na 

árvore, para que ocorra a dispersão natural das 

sementes.  

(D) As modificações morfológicas, bioquímicas e 

fisiológicas que ocorrem com os frutos e as 

sementes, durante o processo de maturação, 

podem ser utilizados como índices de maturação 

para o estabelecimento da época de colheita. 

Geralmente, estes índices são baseados em 

parâmetros como coloração, teor de umidade, 

densidade, tamanho e peso dos frutos e das 

sementes. 

 

33) Cuidado na utilização de defensivos agrícolas:  

 

(A) Nunca deixar a calda transbordar no tanque. 

(B) Não eliminar vazamentos ou entupimentos dos 

pulverizadores.  

(C) Pulverizar contra o vento. 

(D) Trabalhar de estômago vazio e nem comer 

durante as aplicações. 

 

34) Em relação às condições ambientais no 

momento da aplicação dos defensivos agrícolas, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) As condições de clima devem ser favoráveis à 

absorção e translocação dos produtos. Em 

geral, as condições de clima no momento da 

aplicação devem ser as seguintes: a 

temperatura mínima de 10°C; a ideal de 20 - 

30o C; e a máxima, de 35°C. A umidade relativa 

do ar mínima de 60%; ideal de 70 a 90%; e a 

máxima, de 95%. 

(B) Não realizar aplicações na presença de ventos 

com velocidade inferior a 10 km/h sobre plantas 

estressadas e em caso de chuva iminente, sob 

pena de perda da eficiência do tratamento ou 

causar danos à cultura. 



 

                                                                                                                                                          Página 12 de 15 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

(C) A aplicação sobre plantas estressadas reduz a 

absorção e translocação do produto e pode 

reduzir o metabolismo das moléculas pela 

cultura, reduzindo a seletividade no caso dos 

herbicidas. A ocorrência de chuva logo após a 

aplicação pode lavar as moléculas do produto da 

superfície da folha da planta e impedir a sua 

absorção. Alguns herbicidas necessitam de até 

seis horas sem chuva, após a aplicação, para 

serem absorvidos em quantidade suficiente 

para serem eficientes. 

(D) Baixas temperaturas podem provocar a 

volatilização das moléculas e aumentar a 

evaporação das gotas. Por outro lado, 

temperaturas altas podem reduzir o 

metabolismo das plantas e dificultar a 

absorção.  

 

35) Em relação aos equipamentos usados na 

preparação do solo, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Arado de disco: é recomendado para solos 

duros, com raízes e pedras, solos pegajosos 

abrasivos e solo turfosos.  

(B) Arado de aiveca: promove incorporação de 

resíduo e boa pulverização do solo, sob 

condições ideais. Apresenta diferentes tipos de 

aiveca, de acordo com o tipo de solo.  

(C) Arado escarificador: aumenta a rugosidade do 

solo, deixando uma apreciável quantidade de 

cobertura morta e também quebra a estrutura 

do solo a uma profundidade de 20 a 25 cm. Com 

essas três características, esse sistema 

aumenta a capacidade de infiltração de água no 

solo, diminui a evaporação e quebra a camada 

compactada, abaixo da área de preparo de solo, 

denominada “pé de arado”.  

(D) As enxadas rotativas, como uma outra 

alternativa de manejo do solo, apresentam uma 

característica de preparo bastante conhecida: a 

pulverização do solo. Apresentam possibilidade 

de regulagens, tanto na rotação das enxadas, 

como também no tamanho de torrão que se 

quer obter. Não tem seu uso bastante 

aconselhado para os trabalhos em horticultura, 

devido às exigências do plantio, em que as 

sementes utilizadas são de tamanho muito 

reduzido. 

 

 

 

 

 

 

36) Consiste em armadilhas semelhantes aos 

feromônios naturais, que emanam pequenas 

doses de gases capazes de atrair e capturar 

insetos. São específicos para cada espécie de 

praga e agem em concentrações reduzidas e de 

baixo impacto ambiental: 

 

(A) Defensivos à base de semioquímicos. 

(B) Produtos domissanitários. 

(C) Herbicidas. 

(D) Agentes biológicos de controle. 

 

37) Consiste no uso de métodos como fogo, 

drenagem, inundação, temperatura e radiação 

eletromagnética no controle de pragas: 

 

(A) Controle biológico. 

(B) Controle químico. 

(C) Controle físico. 

(D) Controle por comportamento. 

 

38) No que diz respeito aos principais grupos de 

pragas, tem-se os ácaros. Acerca deles, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Ácaros são de tamanho pequeno (para 

visualizá-los é necessário o uso de lupa com 

aumento de pelo menos 10 vezes), dois pares 

de pernas e sugam o conteúdo das células das 

plantas. 

(B) Ácaros vermelhos possuem corpo ovalado, 

coloração avermelhada, produzem teia e 

geralmente possuem duas manchas escuras de 

cada lado da parte dorsal de seu corpo. O ácaro 

rajado é uma espécie de ácaro vermelho que 

possui as manchas escuras bem evidentes.  

(C) Ácaros brancos possuem corpo em formato de 

pera, coloração clara e não produzem teia. Duas 

de suas pernas estão no início de seu corpo e as 

outras duas no meio de seu corpo.  

(D) Microácaros possuem corpo em formato de 

alongado e apenas dois pares de pernas 

aparentes. 
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39) O ecossistema agrícola inclui fatores bióticos e 

abióticos cujo conjunto dos componentes 

interativos determina a densidade média e 

severidade dos problemas com insetos-praga. 

Para a redução da capacidade de suporte do 

ecossistema, o que se faz é lançar mão de 

procedimentos destinados à redução da 

densidade da praga através da diminuição da 

disponibilidade de alimentos, abrigo e espaço 

habitável para a praga. As medidas sanitárias 

são um dos procedimentos mais elementares, 

pois várias espécies dispendem parte de seu 

ciclo em resíduos ou restos orgânicos e a 

remoção destes pode reduzir a reprodução e 

sobrevivência da praga. Acerca desses 

exemplos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Destruição e eliminação de restos culturais: 

método básico de eliminação de populações de 

pragas que passariam a entressafra em restos 

culturais servindo como fonte de infestação à 

safra seguinte. Aração, gradagem e corte do 

material, normalmente antecedendo 

incorporação ou queima são algumas medidas 

adotadas comumente.  

(B) Eliminação de resíduos animais: é notória a 

estreita relação entre limpeza e incidência de 

moscas e baratas em áreas domiciliares. Da 

mesma forma, eliminação de dejetos animais 

em criações destes reduzem substancialmente 

a incidência de moscas, principalmente mosca 

doméstica (Musca domestica) e a mosca dos 

estábulos (Stomoxys calcitrans).  

(C) Armazenamento e processamento eficientes: 

limpeza de unidades armazenadoras é de 

fundamental importância para a conservação de 

grãos e produtos armazenados. O mesmo é 

válido para fábricas ou usinas de processamento 

de alimentos, onde o próprio processamento, se 

feito de maneira ineficiente, pode contribuir 

muito para maior incidência de insetos-praga.  

(D) Poda: a poda periódica de algumas espécies 

perenes permite o aumento de populações de 

larvas broqueadoras de caule, a exemplo do que 

acontece em citros, onde os galhos atacados por 

larvas de coleópteros broqueadores devem ser 

cortados e queimados. 

 

 

 

 

 

 

 

40) No que diz respeito aos defensivos agrícolas, 

julgue os itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. Todos os defensivos agrícolas têm seus usos 

devidamente registrados pelo Ministério da 

Agricultura e Reforma Agrária e aprovados pelo 

Ministério da Saúde e pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA) quanto às culturas a 

serem protegidas, bem como aos cuidados a 

serem observados na proteção da saúde dos 

aplicadores e na preservação do meio ambiente. 

As precauções de ordem geral e específica no 

uso dos defensivos agrícolas fazem parte do 

processo de registro.  

II. Os rótulos apresentam uma faixa que, de 

acordo com a cor, indica a classe toxicológica de 

cada formulação de defensivo agrícola: Classe I 

- Faixa Vermelha - extremamente tóxica, Classe 

II - Faixa Amarela - altamente tóxica, Classe III 

- Faixa Azul - medianamente tóxica e Classe IV 

- Faixa Verde - pouco tóxica. 

III. Os rótulos, as bulas e os folhetos 

complementares dos defensivos agrícolas 

contêm todas as instruções de uso devidamente 

aprovadas, conforme determina a legislação. A 

leitura dos rótulos, das bulas, dos folhetos 

complementares e a rigorosa observância de 

suas instruções são condições dispensáveis ao 

uso correto e seguro. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 
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