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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 início 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 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  
 

TEXTO 
 

A vida secreta do desejo 
                                                            Luiz Felipe Pondé 

  

Sempre que toco no tema do amor romântico, muitos leitores se manifestam. Ao 1 

contrário do que parece,  muita gente se sente afetada por essa questão. A primeira pergunta que 2 

me fazem é: "Você crê no amor romântico?". A resposta é sim. Mas, como os medievais, não 3 

creio que seja uma experiência universal e acho que é uma doença encantadora e, por isso mesmo, 4 

perigosa. 5 

Mas volto ao assunto hoje devido a uma questão específica que toquei na minha coluna 6 

de 16 de maio último ("A doença do amor"), em que discutia alguns especialistas no tema do 7 

amor cortês (ou romântico). E acho essa questão muito importante, porque ela incide sobre uma 8 

compreensão errônea comum em nossa época da relação entre desejo e maturidade. 9 

A questão é a seguinte: as pessoas mais maduras tendem a descrer no amor romântico, 10 

enquanto as mais jovens estão mais propensas a viver essa forma de amor? 11 

As explicações comuns para isso seriam a pouca idade e experiência de vida, que 12 

levariam os mais jovens aos delírios amorosos. A favor dessa hipótese está a costumeira 13 

afirmação de que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 anos de idade. Ou que, na Idade Média, 14 

berço da literatura romântica, os homens e mulheres morriam com 30 anos e, portanto, os 15 

personagens da literatura cortês não passavam dos 15 anos de idade de novo. 16 

E aí voltamos ao argumento comum de que só jovem crê nessas coisas porque não 17 

entende a vida como ela é. Mas o erro está na ideia de que, na Idade Média, pessoas de 15 anos 18 

eram "jovens". 19 

"Jovem" é um conceito criado para descrever alguém que não precisa obedecer aos pais 20 

como as crianças devem fazê-lo, mas que, ao mesmo tempo, são livres para fazer o que quiserem, 21 

sem o peso da responsabilidade dos adultos. "Jovem" é uma das primeiras invenções do 22 

enriquecimento do mundo devido a sociedade de mercado. Logo, na Idade Média, não existia 23 

"jovem". 24 

Para entender a literatura de amor cortês, você deve pensar o seguinte: o amor romântico 25 

só podia acometer pessoas que carregavam responsabilidades e interdições. 26 

Portanto, se transferirmos os pressupostos da dramaturgia medieval para hoje, época em 27 

que homens raramente morrem em batalhas e mulheres estão em conventos, o que se revela como 28 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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o coração do drama são as interdições morais: as vítimas são casadas e carregam 29 

responsabilidades da vida adulta. 30 

Qual é a conclusão então da relação entre idade e amor romântico? A conclusão é de 31 

que um jovem de hoje dificilmente viveria o amor romântico tal como foi descrito na Idade 32 

Média. Mas homens e mulheres adultos, casados, com filhos e responsabilidades profissionais e 33 

sociais, são os verdadeiros candidatos à doença do amor hoje. 34 

Por isso, são os mais maduros que estão a mercê desse flagelo, e não os mais jovens, 35 

que, costumeiramente, não têm quase nenhuma responsabilidade determinante em suas vidas. 36 

O "amor fora de lugar" ocorre como um desejo que não pode se realizar plenamente 37 

devido a uma estrutura moral que lhe precede. A condenação do desejo implica em sua piora 38 

como "pressão", que nunca cessa de se manifestar, corroendo o cotidiano dessa estrutura que lhe 39 

precede. O amor romântico só existe quando os amantes não podem vivê-lo porque para isso 40 

destruiriam a própria vida e de outras pessoas que não mereciam sofrer. 41 

O erro da associação do amor romântico à idade "jovem" é a não percepção, típica de 42 

nossa época, da lógica do desejo em questão. 43 

Perdemos a capacidade de desejar na medida em que declaramos que "é proibido 44 

proibir". Os jovens logo deixarão de desejar. 45 

E, aqui, chegamos a outra incompreensão decorrente dessa: entendemos pouco do amor 46 

romântico porque esvaziamos nossa cultura da noção de conflito entre desejo e virtude como um 47 

dos motores essenciais do drama moral humano. O drama romântico pressupõe o desejo 48 

encantador acompanhado da terrível experiência da culpa. Só os olhos vidrados de culpa 49 

enxergam o combate entre desejo e virtude na alma. 50 

A vida secreta do desejo é esse desespero que, na mesma medida em que encanta, 51 

destrói. 52 

 

Visita ao site em 30/mai/2016: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde  
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01) Segundo o autor 

 

(A) O amor romântico é uma doença perigosa que 

matou Romeu e Julita. 

(B) O amor romântico só acomete os jovens 

porque estes se iludem com facilidade. 

(C) O amor romântico é um sentimento pessoal 

que independe da idade. 

(D) Para se vivenciar o amor romântico é preciso 

ter idade acima de 15 anos e não passar dos 30 

anos de idade. 

 

02) Segundo o texto, é possível inferir 

 

(A) O amor romântico é uma loucura socialmente 

aceita. 

(B) A experiência da culpa não é totalmente 

negativa, improdutiva e destrutiva, pois 

faculta à pessoa perceber os sentimentos por 

outra perspectiva. 

(C) A ausência da fantasia é pressuposto para a 

existência do amor romântico. 

(D) O sentimento do amor cortês causa culpa e 

remorso que são igualmente destrutivos. 

 

03) A vírgula foi usada pela mesma razão dos dois 

pontos em “A questão é a seguinte: as pessoas 

mais maduras tendem a descrer no amor 

romântico” (L.10). 

 

(A) “E acho essa questão muito importante, 

porque ela incide sobre uma compreensão 

errônea...” (L.8/9). 

(B) “As explicações comuns para isso seriam a 

pouca idade e experiência de vida, que 

levariam os mais jovens aos delírios 

amorosos.” (L.12/13). 

(C) “Logo, na Idade Média, não existia "jovem". 

(L.23/24). 

(D) “...berço da literatura romântica, os homens e 

mulheres morriam com 30 anos” (L.15) 

 

 

 

 

 

04) No texto a expressão 

 

(A) “como os medievais” (L.3) denota 

comparação. 

(B) “só” (L.26) indica isolamento. 

(C) “Logo,” (L.23) marque a ideia de tempo. 

(D) “na mesma medida” (L.51) dá ideia de reforço. 

 

05) A oração “que só jovem crê nessas coisas” 

(L.17) possui o mesmo valor morfossintático 

que a indicada na alternativa: 

 

(A) “que (...) destrói.” (L.51/52). 

(B) “que estão a mercê desse flagelo” (L.35). 

(C) “que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 

anos de idade” (L.14). 

(D)  “que parece” (L.2). 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “na Idade Média” (L.14/15) as 

palavras 

 

(A) “no tema” (L.1) e “essa” (L.8). 

(B) “Sempre” (L.1) e “hoje” (L.6). 

(C) “mais” (L.10) e “romântica” (L.15). 

(D) “responsabilidades” (L.26) e “do mundo” 

(L.23). 

 

07) A alternativa que contém uma frase que não 

está de acordo com a norma padrão gramatical 

é a 

 

(A) “O drama romântico pressupõe o desejo 

encantador acompanhado da terrível 

experiência da culpa.” (L.48/49). 

(B) “O erro da associação do amor romântico à 

idade "jovem" é a não percepção” (L.42). 

(C) “Mas o erro está na ideia de que, na Idade 

Média, pessoas de 15 anos eram "jovens". 

(L.18/19). 

(D) “A condenação do desejo implica em sua piora 

como "pressão" (L.38/39). 
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08) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “primeira” (L.2), “média” (L.14), “minha” 

(L.06). 

(B) “manifestam” (L.1), “criado) (L.20),  “comum” 

(L.17). 

(C) “podia” (L.26), “morais” (L.29),  “pessoas” 

(L.10). 

(D) “medieval” (L.26), “própria” (L.41), 

“carregavam” (L.13).   

 

09) A palavra “homens” (L.28) e “enquanto” (L.11) 

possuem, respectivamente: 

 

(A) 6  e 5 fonemas 

(B) 5 e 6  fonemas 

(C) 6 e 8 fonemas 

(D) 5 e 7 fonemas 

 

10) Possui a mesma função sintática da expressão 

“do enriquecimento” (L.22/23) a da 

alternativa 

 

(A) “do desejo” (L.38). 

(B) “da relação” (L.31) 

(C) “de amor cortês” (L.25). 

(D) “dessa hipótese” (L.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Um dos monstros da economia brasileira 

voltou aos holofotes nos últimos meses: a 

inflação – conceito, por vezes, desconhecido 

do grande público brasileiro, principalmente 

dos mais jovens. O que seria inflação? 

 
(A) É um aumento do produto interno bruto 

produzido no país.  

(B) É uma diminuição do índice de preços no 

consumidor.  

(C) É o aumento no nível de preços. Ou seja, é a 

média do crescimento dos preços de um 

conjunto de bens e serviços em um 

determinado período.  

(D) É o aumento pontual e efêmero do índice de 

determinado setor da economia.  

 
12)  A tragédia que manchou o Rio Doce: A lama 

que jorrou da barragem do Fundão em 
Mariana, Minas Gerais, e matou mais de 15 
pessoas era de responsabilidade da 
mineradora ___________. A barragem 
extrapolava de rejeitos de minério de ferro, 
que destruíram povoados inteiros, soterraram 
os peixes e mancharam o mar do Espírito 
Santo. O maior desastre ambiental da história 
do Brasil. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 
(A) Samarco. 
(B) Vale do Rio Doce. 
(C) BHP-Billiton. 
(D) Ferro Minas. 
 

13)  No ano de 2015, a relação mais conflituosa das 
Américas, enfim, ganhou uma trégua. No dia 
20 de julho, as embaixadas de Havana e 
Washington foram reabertas.  

 
Com esse evento, foi suspenso o embargo histórico 
entre: 
 
(A) EUA e Venezuela. 

(B) EUA e Colômbia. 

(C) EUA e Cuba. 

(D) EUA e México. 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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14) No ano passado, houve atentados promovidos 

pelo Estado Islâmico especialmente à França, 

que tiveram como marco oficial o atentado ao 

jornal francês Charlie Hebdo, em janeiro. Em 

novembro, novos ataques, que começaram no 

tradicional Bataclan, deixaram mais de 120 

pessoas mortas. O grupo terrorista 

responsável por esses ataques é: 

 

(A) ISIS.  

(B) Al-Qaeda.  

(C) Hamas.  

(D) Hezbollah. 

 

15) A expressão _______________________ começou a 

ganhar força em 2008, mas, conceitualmente, 

as ideias por trás da denominação existem há 

muito mais tempo e se refere, essencialmente, 

à noção de utilizarmos, em qualquer lugar e 

independente de plataforma, as mais variadas 

aplicações por meio da internet com a mesma 

facilidade de tê-las instaladas em 

computadores locais. Assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna: 

 

(A) Streaming. 

(B) Cloud computing. 

(C) Bluetooth. 

(D) HD Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Análise as afirmativas abaixo: 
 
I- O computador eletrônico é um recurso 

formado por duas partes: uma porção física e 
outra porção lógica. 

II- O sistema computacional é formado por 
quatro partes: o hardware, o software, os 
dados e os usuários.  

III- Existem computadores que não requerem 
interação humana, uma vez que esses foram 
programados, instalados e iniciados. 

 
(A) Apenas o item I é falso. 
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 
 
17) Com relação às unidades de memória analise 

os itens abaixo: 
 
I- O nibble equivale a um conjunto de 8 bits, 

dessa forma dois bytes (16 bits) é composto 
por dois nibbles. 

II- O “bit de paridade” tem por objetivo efetuar 
certo controle sobre o conteúdo dos demais 
bits. 

 
(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
(C) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
(D) As afirmativas I e II são falsas. 
 
18) Com relação à memória do computador 

analise os itens abaixo: 
 
I- Quando ligamos o computador, carrega-se o 

sistema operacional em sua memória RAM. 
II- Quanto executamos o programa de cálculo, 

está-se carregando-o na memória RAM do 
computador. 

III- Quando se está elaborando a planilha, esta se 
encontra alojada na memória ROM. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item III é falso. 

(C) Os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA– QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) Assinale a correta relação entre os periféricos 

e a sua classe. 

 

1. Leitores de Códigos de Barras 

2. Joystick 

3. Monitores de Vídeo Sensível ao Toque 

4. Modem 

5. Unidades de Discos e Fitas. 

 

(A) 1 – Entrada, 2 – Saída, 3 – Entrada e Saída, 4 – 

Entrada e Saída, 5 – Entrada. 

(B) 1 – Entrada, 2 – Entrada, 3 – Entrada e Saída, 4 

– Entrada e Saída, 5 – Entrada. 

(C) 1 – Entrada, 2 – Entrada, 3 – Entrada e Saída, 4 

– Entrada e Saída, 5 – Entrada e Saída. 

(D) 1 – Entrada e Saída, 2 – Entrada e Saída, 3 – 

Entrada, 4 – Entrada e Saída, 5 – Entrada e 

Saída. 

 

20) Com relação aos atalhos do Microsoft Word 

2010 analise os itens abaixo: 

 

I- O atalho SHIFT + ENTER inseri uma quebra de 

página. 

II- O atalho ALT + CTRL + PONTO inseri 

reticências. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
21) Em relação às principais hortaliças por grupos 

semelhantes de cultivo, assinale a alternativa 

correta: 

 

(A) Abóboras, morangas, melancias, pepinos, 

maxixe, e mogangos são plantados em covas 

definitivas, com espaçamento variando de 

2,0x 2,0 x ate 3,0x 3,0 m e cultivadas o ano 

todo, e só toleram terrenos encharcados ou 

frio intenso. 

(B) As principais raízes e ou tubérculos são a 

cenoura, a beterraba, o nabo e o rabanete. A 

característica comum a todas é na parte 

comestível que é a raiz. 

(C) O plantio do feijão, da vagem e das ervilhas é 

por sementes e diretamente no lugar 

definitivo. Elas exalam cheiros diferentes 

que ajudam a espantar as pragas da horta. 

Cuidado em não enterrar as sementes mais 

que 1 mm, porque são muito pequenas. 

Algumas delas dão em um pé, os quais podem 

ser plantados com espaçamento de 1,0 m por 

0,5m. 

(D) O plantio das ervas é feito no local definitivo, 

não tendo necessidade de transplante, e 

pode ser feito o ano todo. Existem 2 grupos: 

a) Trepador - são de crescimento na forma de 

cipó, e tem necessidade de tutoramento, 

igual aos tomates. b) De baixio - não precisa 

de tutorar- são plantados em linha, 

espaçados de 40 cm e com 10 a 12 plantas 

por metro de sulco. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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22) O sistema de Produção Integrada de Frutas é 

constituído por um conjunto de práticas 

agronômicas selecionadas a partir daquelas 

disponíveis regionalmente e que, no conjunto, 

asseguram a qualidade e produtividade das 

culturas dentro de uma base sustentável. O 

uso de diferentes métodos (biológicos e 

químicos, entre outros) é cuidadosamente 

aplicado levando-se em conta as exigências 

dos consumidores, a viabilidade econômica da 

atividade e a proteção ao meio ambiente. 

Assinale a alternativa que não corresponde 

aos princípios básicos da Produção Integrada 

de Frutas:  
 

(A) Aplicar de forma restrita, pois está baseada 

na formulação de normas, levando-se em 

consideração as características próprias de 

cada ecossistema e a importância do bem-

estar e da exploração racional dos recursos 

naturais. 

(B) Minimizar os impactos indesejáveis e os 

custos externos sobre a sociedade, tentando 

atenuar os efeitos indiretos das atividades 

agrícolas (contaminação da água potável por 

agrotóxicos, redução de recursos hídricos 

pelo aporte de sedimentos decorrentes de 

erosão de solo, etc). 

(C) Equilibrar os ciclos de nutrientes, reforçar a 

diversidade biológica local, minimizar 

perdas, propor o manejo ótimo dos recursos 

naturais e de técnicas utilizadas na 

agricultura.  

(D) Proporcionar conhecimento e motivação 

periódica sobre educação ambiental e 

Produção Integrada aos produtores e 

principais agentes envolvidos nos processos 

da cadeia produtiva, pós-colheita e 

certificação de qualidade: formação de 

monitores ambientais. 

23) Entendem-se como plantas ornamentais, as 

espécies botânicas que por seu florescimento, 

folhagem ou porte, satisfazem visualmente às 

necessidades humanas, agregando beleza e 

harmonia a diversos ambientes. Em relação às 

conceituações das plantas ornamentais, julgue 

os itens e assinale a alternativa correta: 
 

I- Culturas ornamentais – Também conhecidas 

como horticultura ornamental, horticultura 

ambiental ou culturas verdes. Não são cultivadas 

para alimentação, seu objetivo é embelezar, 

decorar ou realçar o ambiente. São todas as plantas 

de floricultura ou culturas de viveiro, arbustos, 

árvores e gramas para interiores e exteriores. 

Incluem estoques de viveiro e material como 

bulbos, estacas de plantas e mudas. 

II- Floricultura – São todas as plantas ornamentais 

sem ramos lenhosos, incluindo plantas de canteiro 

e de jardim, anuais ou perenes, flores de corte, 

ramagens de corte, plantas floríferas em vaso, 

plantas de folhagem para uso em interiores e 

material de propagação. As demais são 

classificadas como culturas de viveiro. 

III- Plantas de canteiro e jardim (Plantas de 

canteiro e jardim) – Plantas anuais ou bianuais 

floríferas de uso sazonal para ambientes externos. 

Entre as anuais destacam-se as begônias, gerânios, 

impatiens, cravo-de-defunto, amor-perfeito e 

petúnias. As plantas são negociadas em forma de 

mudas, em vasos ou em cestas. 

IV- Herbáceas perenes Herbáceas perenes – 

Plantas que vivem e florescem por muitos anos 

(são dormentes no inverno), destinadas ao uso em 

interiores, desenvolvidas em estufas ou em campo 

aberto, como crisântemos de jardim, lírios e outras 

herbáceas perenes.  

V- Folhagens cortadas ou verdes – Folhagem para 

arranjos e buquês de flores cortadas; talos, ramos 

ou folhas de plantas ornamentais cultivadas como 

enchimento. As samambaias são as principais 

folhagens usadas. 

 

(A) V, V, V, V, V 

(B) V, V, F, F, F 

(C) V, F, F, F, F 

(D) F, F, F, F, F 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

24) Agricultura orgânica é o sistema de manejo 

sustentável da unidade de produção com 

enfoque sistêmico que privilegia 

a preservação ambiental, 

a agrobiodiversidade, os ciclos 

biogeoquímicos e a qualidade de vida humana. 

Em relação a esse tipo de agricultura, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A agricultura orgânica aplica os 

conhecimentos da ecologia no manejo da 

unidade de produção, baseada numa 

visão holística da unidade de produção. Isto 

significa que o todo é mais do que os 

diferentes elementos que o compõem. Na 

agricultura orgânica, a unidade de produção 

é tratada como um organismo integrado com 

a flora e a fauna. 

(B) A agricultura orgânica fundamenta-se em 

princípios agroecológicos e de conservação 

de recursos naturais. O primeiro e principal 

deles é o do respeito à natureza, o segundo 

princípio é o da diversificação de culturas. 

Outro princípio básico muito importante da 

agricultura orgânica é o de que o solo é um 

organismo vivo. O quarto e último princípio 

é o da independência dos sistemas de 

produção em relação a insumos 

agroindustriais adquiridos altamente 

dependentes de energia fóssil que oneram os 

custos e comprometem a sustentabilidade. 

(C) Na agricultura orgânica, os insumos 

tecnológicos substituem os processos 

biológicos. Por exemplo, as 

práticas monoculturais apoiadas no uso 

intensivo de fertilizantes sintéticos e 

de agrotóxicos da agricultura convencional 

são substituídas na agricultura orgânica 

pela rotação de culturas, diversificação, uso 

de bordaduras, consórcios, entre outras 

práticas. 

(D) O controle de pragas e agentes de doenças e 

mesmo das plantas invasoras (na agricultura 

orgânica, essas espécies são consideradas 

plantas espontâneas) é fundamentalmente 

preventivo. 

 

25) Em relação às principais técnicas de 

conservação do solo, assinale a alternativa 

correta: 
 

(A) Cordão de Vegetação Permanente: Consiste 

na incorporação de plantas ao solo. Essas 

plantas são especialmente cultivadas para 

esse fim e são cortadas na época da floração 

para serem enterradas. Nessa época é onde 

ocorre o maior armazenamento de 

nutrientes nas plantas. As plantas usadas são 

cultivadas com o objetivo de proteger o solo 

contra a erosão. Elas não são cortadas, nem 

incorporadas ao solo, permanecem durante 

todo o seu ciclo cobrindo-o. As espécies mais 

comuns são: feijão-de-porco, mucuna, 

crotalária, cudzu, amendoim forrageiro, 

guandu, feijão-de-corda, calopogônio, 

leucena, entre outras. 

(B) Cobertura Morta: Cordão de Vegetação 

Permanente: São plantas cultivadas em 

fileira, dispostas em curva de nível, com uma 

largura aproximada de um a dois metros. É 

uma técnica eficiente no controle de erosão 

em áreas declivosas. As plantas utilizadas 

devem ter um retorno econômico para o 

agricultor. As espécies mais utilizadas são 

cana-de-açúcar, capim elefante, capim santo, 

capim colonião, entre outras. A depender do 

grau e do comprimento do declive, o 

agricultor pode plantar mais de um cordão 

na sua área. 

(C) Adubação Verde e Plantas de Cobertura: São 

restos de vegetais utilizados para cobrir o 

solo e evitar a ocorrência de erosão. Essa 

técnica evita a perda excessiva de água do 

solo mediante a evaporação. O exemplo mais 

conhecido na região é o do cacau “bate folha”. 

Outro bom exemplo de cobertura morta é o 

das folhas cortadas das bananeiras. 

(D) Cultivo de acordo com a capacidade de uso: 

As terras devem ser utilizadas em função da 

sua aptidão agrícola, que pressupõe a 

disposição adequada de florestas/ reservas, 

cultivos perenes, cultivos anuais, pastagens 

etc, racionalizando, assim, o aproveitamento 

do potencial das áreas e sua conservação. 

https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#sistemico
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#preservacao
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#agrobiodiversidade
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#ciclo
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#ciclo
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#ecologia
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#holistico
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#agroecologico
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#energia
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#monocultura
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#agrotoxico
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#rotacao
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#bordadura
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

26) Nos últimos anos, discute-se, cada vez com 

mais intensidade, o que veio a ser chamado de 

“agricultura sustentável”. No que toca a esse 

assunto, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Na agricultura, o conceito de 

sustentabilidade pode ter o aspecto estático, 

comumente implícito no termo, pelo qual os 

sistemas agrícolas são considerados 

sustentáveis desde que a produção seja 

mantida nos níveis atuais.  

(B) A sustentabilidade não deve considerar as 

mudanças temporais nas necessidades 

humanas, especialmente relacionadas a uma 

população crescente, bem como uma 

adequada percepção da relação ambiental 

com a agricultura.  

(C) Um conceito dinâmico é mais apropriado e 

atende à evolução e ao desenvolvimento da 

sociedade. Muitas práticas agrícolas podem 

ter sido consideradas sustentáveis no 

passado, ou mesmo no presente, segundo as 

condições socioeconômicas, edafoclimáticas 

e demais características locais.  

(D) O objetivo de uma agricultura sustentável 

pode ser o de envolver o manejo eficiente dos 

recursos indisponíveis, mantendo a 

produção nos níveis necessários para 

satisfazer às crescentes aspirações de uma 

também crescente população, sem degradar 

o meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

27) Acerca dos princípios de armazenagem de grãos 
de cereais, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Em grãos armazenados, o organismo mais 

importante é o próprio grão. Embora esteja em 

estágio de dormência, tem todas as 

propriedades de um organismo vivo. Num 

sistema ideal de armazenagem, o grão e os 

microrganismos estão normalmente em estado 

de dormência; e os insetos, ácaros, ratos estão 

ou deveriam estar ausentes.  

(B) A deterioração do grão é, portanto, resultante 

da ação de microrganismos, insetos, ácaros, 

etc., que utilizam nutrientes presentes no grão 

para o seu crescimento e reprodução. Pode 

ocorrer, também, devido ao aquecimento do 

grão, produzido pelo calor desprendido na 

respiração do próprio grão e microrganismos 

associados, de forma que quanto menor a 

umidade, maior o risco de deterioração. 

(C) Diferentes fatores abióticos e bióticos estão 

frequentemente envolvidos em diferentes 

combinações nesses processos. Sob 

condições adequadas, o grão pode ser 

armazenado por muitos anos com taxa 

mínima de deterioração, porém, em 

condições desfavoráveis de armazenagem, 

ele sofre danos consideráveis em poucos 

dias. 

(D) A taxa de deterioração depende da atividade 

das variáveis bióticas que, por seu turno, é 

afetada, principalmente, pela interação da 

temperatura e umidade. É baixa no início, 

porém, quando combinações favoráveis 

dessas variáveis são estabelecidas e o 

período de armazenagem é prolongado, 

podem ocorrer perdas significativas na 

qualidade dos produtos.  
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

28) As células são caracterizadas não somente 

pelo seu conteúdo e organização interna, mas 

também por uma complexa mistura de 

materiais extracelulares que, nas plantas é 

referida como parede celular (a parede celular 

diferencia as células vegetais das células 

animais). Esta parede é constituída, 

principalmente, de carboidratos, proteínas e 

de algumas substâncias complexas. Estes 

componentes são sintetizados dentro da célula 

e transportados através da membrana 

plasmática para o local onde eles se 

organizam. Neste sentido, assinale a 

alternativa que não corresponde à função da 

parede celular: 

 

(A) Atua como um exoesqueleto celular, 

possibilitando a formação de uma pressão 

positiva dentro da célula (turgescência) e, 

consequentemente, a manutenção da forma da 

célula.  

(B) Por resistir à pressão de turgescência, ela se 

torna importante para as relações hídricas da 

planta. 

(C) Determina a resistência mecânica das 

estruturas do vegetal, permitindo que muitas 

plantas cresçam e se tornem árvores de 

grandes alturas. 

(D) Embora a parede celular seja permeável para 

pequenas moléculas, ela atua como uma 

barreira à difusão de macromoléculas, não 

sendo a principal barreira à invasão de 

patógenos. 

 

 

 

29) Durante as atividades de produção primária, 

devem ser adotadas medidas efetivas para 

prevenir a contaminação cruzada entre os 

produtos agrícolas com os insumos ou pelo 

pessoal que trabalha com os mesmos. Para 

prevenir a possibilidade de contaminação 

cruzada, além de outras providências, em 

termos de Boas Práticas Agrícolas, deve-se 

considerar: 

 

(A) A necessidade de ações gerenciais adicionais 

durante a colheita, quando qualquer fator, 

como, por exemplo, condições climáticas 

adversas, possam representar uma fonte 

adicional de contaminação da safra.  

(B) Os trabalhadores agrícolas devem levar 

outros produtos, que não os da colheita, nos 

recipientes e containers, destinados à 

acondicionar a safra, como lanches, 

marmitas, ferramentas, combustível, 

agroquímicos e outros.  

(C) Os equipamentos e recipientes que foram 

previamente usados para acondicionar 

produtos potencialmente perigosos, como 

adubo, esterco e agroquímicos, podem ser 

usados para acondicionar o produto da 

colheita e nem para o material que será 

usado para embalar o produto agrícola, sem 

antes estarem devidamente limpos e, se 

necessário (caso de vegetais e frutas que 

serão consumidos crus), desinfetados. 

(D) Deve-se adotar o máximo de cuidado quando 

o produto agrícola é embalado no campo, 

para evitar a contaminação dos recipientes 

(caixas de madeira ou de plástico, sacos, etc), 

por contato com adubo ou fezes de animal ou 

do homem. Deve-se deixar caixas com o 

produto agrícola por períodos longos no 

campo, em especial durante a noite, e em 

contato direto ou muito próximo do nível do 

solo, para evitar a entrada de animais do 

campo, como roedores e cobras. 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

30) Os defensivos agrícolas, também conhecidos 

como agrotóxicos, pesticidas ou praguicidas, 

são substâncias ou misturas de substâncias 

químicas utilizadas para prevenir, destruir, 

repelir ou inibir a ocorrência ou efeito de 

organismos vivos capazes de prejudicar as 

lavouras agrícolas. Sobre os principais tipos de 

defensivos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Inseticidas – são produtos à base de 

substâncias químicas ou agentes biológicos 

destinados a eliminar insetos. Há três 

grandes famílias de compostos químicos: os 

organossintéticos, os inorgânicos e os 

botânicos ou bioinseticidas.  

(B) Fungicidas – são agentes físicos, químicos ou 

biológicos destinados a combater os fungos. 

Também podem eliminar plantas parasíticas 

e outros organismos semelhantes.  

(C) Defensivos à base de semioquímicos – 

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. 

(D) Produtos domissanitários – destinam-se às 

regiões rurais, com suas principais 

categorias de produtos divididas em: 

inseticidas domésticos, moluscicidas, 

rodenticidas e repelentes de insetos. 

 

 

 

 

 

31) O sistema de produção é composto pelo 

conjunto de sistemas de cultivo e/ou de 

criação no âmbito de uma propriedade rural, 

definidos a partir dos fatores de produção 

(terra, capital e mão-de-obra) e interligados 

por um processo de gestão. Em relação a sua 

complexidade, os sistemas de produção 

possuem uma classificação. Em relação a esta, 

julgue os itens e assinale a alternativa correta: 

 

I- Sistema em monocultura ou produção isolada: 

ocorre quando, em uma determinada área, a 

produção vegetal se dá de forma conjunta com 

outras culturas, em um período específico, que 

normalmente é categorizado por um ano agrícola. 

II- Sistema em rotação de culturas: ocorre quando 

se tem a repetição sazonal de uma sequência de 

duas espécies vegetais no mesmo espaço 

produtivo, por vários anos. 

III- Sistema em sucessão de culturas: ocorre por 

meio da alternância ordenada, cíclica (temporal) e 

sazonal de diferentes espécies vegetais em um 

espaço produtivo específico. 

IV- Sistema em integração: ocorre quando duas ou 

mais culturas ocupam a mesma área agrícola em 

um mesmo período de tempo. 

V- Sistema em consorciação de culturas ou 

policultivo: ocorre quando sistemas de 

cultivo/criação de diferentes finalidades 

(agricultura ou lavoura, pecuária e floresta) são 

integrados entre si, em uma mesma gleba, com o 

intuito de maximizar o uso da área e dos meios de 

produção, e ainda diversificar a renda. 

 

(A) V, V, V, V, V 

(B) V, V, F, F, F 

(C) V, F, F, F, F 

(D) F, F, F, F, F 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

32) Conforme a Defesa Sanitária Vegetal, é 

permitida, em todo o território nacional, nas 

condições abaixo determinadas, a importação, 

o comércio, o trânsito e a exportação: 

 

(A) De vegetais e partes de vegetais, como sejam: 

mudas, galhos, estacas, bacélos, frutos, 

sementes, raízes, tubérculos, bulbos, 

rizomas, folhas e flores, quando portadores 

de doenças ou pragas perigosas. 

(B) De insetos vivos, ácaros, nematodes e outros 

parasitos nocivos às plantas, em qualquer 

fase de evolução. 

(C) De culturas de bactérias e cogumelos 

benignos às plantas. 

(D) De terras, compostos e produtos vegetais 

que possam conter, em qualquer estado de 

desenvolvimento, criptógomos, insetos e 

outros parasitos nocivos aos vegetais, quer 

acompanhem ou não plantas vivas. 

 

33) Para esse método de plantio, é indicada a 

utilização de semente com um grau de 

pureza elevado (80 a 95%) para se obter 

uma distribuição com mais uniformidade e 

se deve utilizar de 80 a 100% a mais na 

recomendação, se comparada à distribuição 

tratorizada. Essa recomendação é em 

decorrência de, na maioria das vezes, sua 

distribuição não ser incorporada ao solo. De 

que método está se tratando: 

 

(A) Plantio convencional em linha. 

(B) Distribuição a lanço. 

(C) Distribuição manual. 

(D) Plantio aéreo. 

 

34) Da mesma maneira que as briófitas, as 

pteridófitas se reproduzem num ciclo que 

apresenta uma fase sexuada e outra 

assexuada. Em relação à reprodução das 

pteridófitas - Ciclo haplodiplobionte, assinale 

a alternativa correta:  
 

(A) O gametófito é passageiro - morre após a 

produção de gametas e a ocorrência da 

fecundação - e o esporófito é duradouro, 

pois se mantém vivo após a produção de 

esporos. 

(B) A samambaia é uma planta sexuada 

produtora de esporos. Por isso, ela 

representa a fase chamada esporófito. 

(C) O protalo é uma planta assexuada, 

produtora de gamentas; por isso, ele 

representa a fase chamada de gametófito. 

(D) As pteridófitas não dependem da água para 

a fecundação.  
 

35) Os Processos de Reprodução dos bovinos 

possui os seguintes processos: monta 

natural; monta controlada e inseminação 

artificial. Em relação ao processo de 

inseminação artificial, assinale a alternativa 

correta: 
 

(A) É um processo de reprodução em que o 

sêmen é colocado no útero da vaca em cio 

pelo homem, usando equipamentos 

especiais, visando a sua fecundação. Para 

isso, as vacas para serem inseminadas não 

precisam estar bem nutridas, saudáveis e 

sem problemas de reprodução. 

(B) O sucesso da inseminação artificial 

depende também do máximo cuidado de 

higiene. Quando a vaca aparece em cio pela 

manhã, deve ser inseminada à tarde, e 

quando aparece em cio à tarde, deve ser 

inseminada na manhã do dia seguinte.  

(C) O melhor momento para se fazer é quando 

a fêmea monta mais nas companheiras do 

rebanho, e não se deixa montar nem 

mesmo pelo rufião. 

(D) A vaca deve ser inseminada até uma hora 

após a ordenha, e a inseminação artificial 

deve ser feita em brete coberto. 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

36) O melhoramento de plantas engloba todas as 

técnicas, métodos, estratégias ou recursos 

utilizados para que algum progresso seja 

incorporado a uma espécie vegetal. Em relação 

a esse tema, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Melhoramento genético é o ajustamento 

genético aos componentes físicos, químicos, 

biológicos, econômicos e sociais do 

ambiente, o que implica em ser uma 

atividade estática, exigindo ajustes genéticos 

para se adaptar ao ambiente, que é dinâmico 

em função dos diferentes fatores que o 

compõem.  

(B) A uma variedade utilizada comercialmente 

dá-se o nome de cultivar. Deste modo, o 

melhorista trabalha com o objetivo de lançar 

melhores cultivares para serem utilizadas 

pelos agricultores.  

(C) Os métodos tradicionais baseiam-se nos 

conceitos de herança mendeliana dos 

caracteres, ou seja, que as características a 

serem melhoradas são herdadas dos 

genitores pelas progênies. Assim, se o 

objetivo é incorporar resistência ao fungo 

causador da vassoura-de-bruxa no cacau 

(Crinipellis perniciosa), deve-se utilizar pelo 

menos um genitor que possua gene(s) que 

confira(m) resistência a este fungo nos 

cruzamentos, que será a fonte de resistência.  

(D) O melhoramento visa obter genótipos 

superiores, mas a expressão destes 

genótipos, que são os fenótipos, dependem, 

entre outros, do ambiente onde este 

genótipo está.  

 

37) Produto obtido por processo físico, químico, 
físico-químico ou bioquímico, natural ou 
controlado, a partir de matéria-prima de origem 
industrial, urbana ou rural, animal ou vegetal, 
isoladas ou misturadas, podendo ser 
enriquecido de nutrientes minerais, princípio 
ativo ou agente capaz de melhorar suas 
características físicas, químicas ou biológicas. 
Trata-se de: 

 

(A) Fertilizante Orgânico Simples. 
(B) Fertilizante Organomineral. 
(C) Fertilizante Orgânico Composto. 
(D) Fertilizante Orgânico Misto. 

 

38) Em todo o Brasil, estima-se que uma parcela 
entre 67% e 70% da área ocupada pelo cultivo 
de flores e plantas ornamentais, exceto gramas, é 
conduzida a céu aberto; entre 28% e 30% sob a 
proteção de estufas e apenas entre 3% e 5% sob 
a proteção de telados. Em relação ao sistema de 
cultivo de flores e plantas ornamentais, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Os cultivos realizados a céu aberto são 
principalmente os de plantas ornamentais para 
paisagismo e jardinagem e, em particular, as 
espécies de maior porte, tais como palmeiras, 
árvores e arbustos e mudas de mais alta 
rusticidade e tolerância ao sol pleno, ventos e 
baixa umidade, como os cactos, entre outras. 

(B) Há que se ressaltar que mesmo nos principais e 
mais avançados polos de produção florícola do 
estado de São Paulo e Minas Gerais ainda 
existem áreas consideráveis de produção de 
rosas e outras flores temperadas para corte que 
são conduzidas neste sistema de cultivo. 

(C) No cultivo protegido por estufas, encontra-se 
a menor parte da produção de flores 
temperadas de corte (rosas, cravos, 
lisianthus, lírios e outras), bem como 
algumas das principais flores tropicais mais 
tecnificadas (antúrios e orquídeas). Da 
mesma forma, é o principal sistema de 
produção empregado para a produção de 
flores e plantas envasadas, como lírios, 
violetas, begônias, ciclamens e outras do 
grupo.  

(D) Os telados são mais concentrados na 
floricultura praticada nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, empregados 
preferencialmente no cultivo de espécies 
tropicais, como antúrios e orquídeas, além de 
folhagens para vaso e corte, especialmente 
samambaias, avencas, aráceas em geral 
(filodendros), entre outras espécies. 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

39) Os solos, no Brasil, em geral, apresentam 

condições físicas favoráveis para a agricultura, 

e vêm sendo gradativamente explorados com 

culturas anuais, pastagens e mais 

recentemente com reflorestamentos. No 

entanto, quando submetidos a determinados 

sistemas de manejo, tendem a um novo estado 

de equilíbrio, refletido em diferentes 

manifestações de seus atributos físicos, os 

quais poderão ser desfavoráveis à 

conservação do solo e a produção das culturas. 

Para cumprir a sua função primária de meio 

para o crescimento de plantas e animais, o solo 

deve cumprir a seguinte função específica: 

 

(A) Oferecer máxima resistência à penetração de 

raízes.  

(B) Permitir a livre entrada e a moderada 

retenção de água da chuva. 

(C) Apresentar a máxima competição entre água 

e ar na ocupação do seu espaço poroso. 

(D) Apresentar a mínima resistência à erosão. 

  

40) A evolução do sistema na produção de 

equinos permitiu adaptações anatômicas, 

fisiológicas e comportamentais próprias da 

espécie. Estas particularidades devem ser 

conhecidas e respeitadas para adequado 

manejo dos ambientes de criação e 

treinamento, mantidos pela sociedade atual. 

Há pelo menos três formas de utilização e de 

manejo dos animais na equinocultura que 

podem refletir em consequências ao 

ambiente. Em relação a esse assunto, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A primeira forma é denominada Haras, locais 

onde se faz a reprodução dos cavalos. Nestes 

ambientes a maioria das propriedades 

apresenta áreas de pastagens nativas ou 

introduzidas, após a substituição do 

ecossistema anterior. Neste caso, o impacto 

maior da criação está relacionado ao mau 

manejo dos recursos disponíveis como solo, 

água e vegetais.  

 

(B) A segunda forma são os centros de 

treinamento, onde as áreas de pastagens são 

existentes, toda alimentação é fornecida em 

cocheiras e não há concentração de alimentos 

e resíduos.  

(C) A terceira são as duas situações em um único 

sistema, onde uma parte dos animais está livre 

no ambiente com objetivos reprodutivos e 

outra parte fechada em cocheiras. Os 

componentes de ambas situações sofrem 

impactos distintos, mas interrelacionados, 

fruto da interferência humana, por meio do 

manejo, nas práticas diárias de utilização dos 

componentes.  

(D) Independente da forma de utilização, a saúde 

ambiental nos sistemas de equinocultura  

pode ser avaliada nos componentes atmosfera, 

água, solo, espécies vegetais das pastagens e 

nos animais individualmente, ou em grupos. A 

complexidade deste sistema é potencializada 

pelas transformações impostas ao meio com a 

atividade humana, como a utilização de cercas 

que limitam as áreas, utilização de cocheiras, 

atividades de manejo que concentram os 

animais, utilização da água, enfim, todas as 

práticas de criação e de treinamento. 

 

 

 

 

 



 


