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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 JARDINEIRO 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

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

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

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

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

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

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

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Exemplo: 

A D A B 

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

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

(Adaptado de Exame, 21/05/2016) 

 

 

 

 

 

(TEXTO) 

Pesquisadores da Argentina encontraram nas cercanias da Base Marambio, na 1 

Antártida, um fóssil de um exemplar de uma ave correspondente ao período Eoceno (de 34 2 

milhões a 56 milhões de anos atrás): o pelagornitídio, que garante ser a maior e mais antiga 3 

das aves que são conhecidas, segundo o governo do país. “Trata-se de uma ave de mais de 4 

seis metros de envergadura de asa, a maior e a mais antiga da qual se têm registro”, afirmou 5 

neste sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. 6 

Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se espalhar por todo o mundo 7 

pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, tinha asas que lhe permitia atravessar 8 

grandes distâncias, e seus leves ossos possibilitavam que pegasse altura aproveitando as 9 

correntes de ar. 10 

Há 50 milhões de anos, segundo as mais recentes pesquisas, começou um período 11 

de aquecimento da temperatura dos oceanos que provocou uma grande produtividade 12 

biológica dos mares antárticos. Portanto, os pelagornitídios e os pinguins teriam tido 13 

alimento suficiente para poder desenvolver tamanhos tão grandes. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01. De acordo com as ideias do Texto, julgue os itens 

abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das 

respostas, de cima para baixo: 

 

(__) O Pelagornitídio é a maior ave que já existiu na 

história da humanidade. 

(__) De acordo com os estudos, o Pelagornitídio não 

conviveu com os dinossauros. 

(__) O grande aquecimento das temperaturas do oceano 

causou a extinção dos Pelagornitídios. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

 

02. Assinale a alternativa em que a locução verbal 

sublinhada está no mesmo tempo e modo verbal que 

“teriam tido” (linha 13), retirada do Texto: 

 

(A) Tenho estado ocupado ultimamente. 

(B) Eu poderia ter avisado sobre o novo prazo. 

(C) Nós esperávamos estudar no final de semana. 

(D) Essas pessoas devem estar perdidas.  

 

03. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos 

uma vírgula imediatamente após a palavra “sábado” 

(linha 6). 

II. A vírgula imediatamente após a palavra “dinossauros” 

(linha 8) é utilizada para separar, em uma 

enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. Os dois pontos após “atrás” (linha 3) são utilizados 

para explicitar termo anteriormente citado pelo autor. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) Apenas I e II estão corretos. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa 

correta do acento da palavra destacada do Texto: 

 

(A) “Antártida” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras 

proparoxítonas. 

(B) “fóssil” (linha 2): Acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não 

de “s”. 

(C) “atrás” (linha 3): Acentuam-se os monossílabos 

tônicos terminados em “a” (s). 

(D) “período” (linha 2): Acentuam-se as vogais tônicas 

dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra “mais” 

pertence à mesma classe gramatical que em “... 

garante ser a maior e mais antiga das aves (...)” 

(linhas 3 e 4): 

 

(A) Mais vezes de treinamento serão necessárias. 

(B) Precisamos de mais oportunidades imediatamente. 

(C) A indústria vendeu mais produtos neste mês. 

(D) Os produtos foram vendidos mais caro. 

 

06.  Quanto à classificação fonética, em “aquecimento da 

temperatura dos oceanos” (linha 12), há exatamente: 

 

(A) 3 (três) dígrafos e 1 (um) hiato. 

(B) 2 (dois) hiatos. 

(C) 1 (um) hiato e 1 (um) ditongo. 

(D) 2 (dois) ditongos e 1 (um) hiato. 

 

07.  Analise os trechos abaixo retirados do Texto. Em 

seguida, assinale a alternativa que compreende os 

que desrespeitaram as regras de concordância 

verbal da Língua Portuguesa: 

 

I. “... que garante ser a maior e mais antiga das aves que 

são conhecidas (...)” (linhas 3 e 4) 

II. “...a maior e a mais antiga da qual se têm registro. (...)” 

(linha 5) 

III. “...tinha asas que lhe permitia atravessar grandes 

distâncias (...)” (linhas 8 e 9) 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

08.  Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em 

vogais, semivogais e consoantes. Podemos afirmar 

que existe semivogal na seguinte palavra retirada do 

Texto: 

 

(A) “Pesquisadores” (linha 1) 

(B) “exemplar” (linha 2) 

(C) “período” (linha 2) 

(D) “maior” (linha 3) 

 

09.  Dentre as alternativas, a melhor palavra sinônima 

para a expressão “cercanias” (linha 1) no contexto do 

Texto é: 

 

(A) Entranhas 

(B) Adjacências  

(C) Altitudes 

(D) Profundidades 
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ÁREA LIVRE 

10.  Levando-se em consideração a concordância verbal, 

assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna da frase abaixo: 

 

“Se não _______ a carteira, passaríamos por 

problemas.” 

 

(A) Tivesse trazido 

(B) Estivesse trazido 

(C) Tivesse trago 

(D) Estivesse trago 

 

11.  Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo, 

derivadas do verbo “lembrar”. Assinale a alternativa 

em que a palavra sublinhada é classificada como 

substantivo: 

 

(A) O rapaz estava lembrando os momentos bons. 

(B) A lembrança permaneceu mesmo após anos. 

(C) A história foi lembrada diversas vezes. 

(D) Quando me lembro da viagem, rio sozinha. 

 

12.  No trecho abaixo, também adaptado de Exame, 

conclui-se que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

“O Ministério destacou que a descoberta de um número 

incompleto durante a campanha antártica de 2014 facilitou 

a revisão de todos os pelagornítidos antárticos conhecidos 

até então, o que permitiu um avanço "considerável" no 

conhecimento da diversidade e da evolução deste grupo 

de aves, cuja estinção ocorreu há 3 milhões de anos.” 

 

(A) “antártica” 

(B) “revisão” 

(C) “considerável” 

(D) “estinção”  

 

13. As sílabas são grupos fônicos emitidos em única 

pronúncia. Dessa forma, há sílaba formada por uma 

vogal sozinha – desacompanhada de outros fonemas 

- na seguinte palavra: 

 

(A) Trouxe 

(B) Juízes 

(C) Mais 

(D) Investigador 

 

14.  A palavra “coordenadoria” possui a seguinte 

separação silábica: 

 

(A) Coor-de-na-do-ri-a 

(B) Co-or-de-na-do-ria 

(C) Co-or-de-na-do-ri-a 

(D) Coor-de-na-do-ria 

 

15.  Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, 

ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As 

vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte 

regra gramatical: 

 

(A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

(B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

(C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

(D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) O valor da expressão  , para A = 3 e B = -2, 

é um número compreendido entre. 

 

A) -3  e -2. 

B) -2 e -1. 

C) -4 e -3. 

D) -1 e 0. 

 

17) A soma dos divisores naturais do número 40 é: 

 

A) ZERO 

B) 80 

C) 100 

D) 90 

 

18) Dois irmãos têm diferença de idade de 5 anos entre 

eles. Se o irmão mais novo tem 16 anos, qual a idade 

do irmão mais velho? 

 

A) 11 anos 

B) 14 anos 

C) 19 anos 

D) 21 anos 

 

19) Dividindo-se 50
50

 por 25
25

, obtém-se: 

 

A) 2
25

 

B) 2
50

 

C) 10
25

 

D) 10
50

 

 

20) Em um grupo de 60 pessoas, 40% são homens e 

75% das mulheres são solteiras. O número de 

mulheres casadas é: 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Enxertia é: 

 

A) Uma substância de origem biológica, química ou 

física, simples ou composta, que tem a finalidade de 

proteger uma cultura contra o ataque de pragas e 

doenças. 

B) Um método que consiste, basicamente, na união dos 

tecidos de duas plantas que, geralmente, são da 

mesma espécie para que haja a formação de uma 

muda única, ainda mais resistente. 

C) Um órgão vegetal formado por um caule com folhas 

numerosas que reserva a água e os nutrientes 

fundamentais para a sobrevivência das plantas. 

D) Um processo de eliminação do excesso de água ou 

umidade do solo por meio de poros, canais ou dutos, 

tornando-o apto para o cultivo de plantas. 

 

22) A arte de criar e fazer a manutenção de plantas para 

embelezar determinados locais, públicos ou privados, 

é denominada de: 

 

A) Kairomoneo. 

B) Jardinagem. 

C) Forração. 

D) Germinação. 

 

23) Em relação à influência dos fatores climáticos e do 

solo que podem interferir em um projeto paisagístico, 

deve-se verificar. 

 

I. Se o terreno possui um solo irrigado naturalmente por 

nascentes próximas ou a oferta de água é pequena, 

necessitando de irrigação. 

II. A posição em relação ao sol, para verificar que tipos 

de plantas farão sombra à outra. 

III. Se a área possui bastante luminosidade ou é 

interferida por construções ao redor, interferindo no 

desenvolvimento da planta. 

IV. Se o solo está com condições favoráveis ao plantio, 

necessitando ou não de um tratamento químico ou 

orgânico. 

 

É correto o que se indica em: 

 

A) I, II e III 

B) II, III e IV 

C) I, II, III e IV 

D) I e IV 

 

 

 
 

24)  “Este estilo de jardim é muito peculiar. Cada um é 

feito de forma exclusiva, geralmente ligado a um 

tema específico. São criados para pessoas muito 

especiais, que aceitam o diferencial e o novo de 

forma contundente. Chegam a ser divertidos pelo seu 

perfil de vanguarda”. 
 

O texto acima se refere ao jardim: 
 

A) Sombra. 

B) Temático 

C) Vertical. 

D) Zen. 

 

25) Os métodos agroecológicos buscam aplicar o 

princípio da prevenção, fortalecendo o solo e as 

plantas através da promoção do equilíbrio ecológico 

em todo o ambiente. Seguindo essa lógica, o controle 

agroecológico de insetos, fungos, ácaros, bactérias e 

viroses é realizado com medidas preventivas tais 

como: 

 

I. Nutrição equilibrada das plantas com 

macronutrientes e micronutrientes.  

II. Uso de plantas que atuem como “quebra ventos” ou 

como “faixas protetoras”. 

III. Provocar erosão do solo. 

IV. Consorciação de culturas e manejo seletivo do 

mato. 
 

É certo o que se indica em: 

 

A) II 

B) I, II e IV 

C) I, II, III e IV 

D) III e IV 

 

26) O jardim ____________________ perpetua em seu 

estilo o traçado livre, com curvas e caminhos que 

geralmente chegam a algum local de descanso. 

Surgiu como uma reação ao jardim puramente 

geométrico, dito a francesa, de tradição barroca. 

Esse jardim é caracterizado por um arranjo 

paisagístico, simulando ou melhorando a natureza a 

sua volta.  
 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) Inglês. 

B) Romântico. 

C) Italiano. 

D) De horta e pomar. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Santos classifica os jardins em: 

 

I. Públicos, que são aqueles cuja manutenção é 

executada pelo poder público e destinam-se ao uso do 

povo. 

II. Particulares, que são de propriedade privada, portanto 

sua manutenção está a cargo de entidades 

particulares.  

III. De transição. 
 

É certo o que se indica em: 
 

A) I, II e III 

B) I e III 

C) III 

D) I e II 

 

28) Os nutrientes são os elementos de que as plantas 

necessitam nos seus processos vitais, e podem ser 

divididos em macronutrientes e micronutrientes. Qual 

das alternativas abaixo os descreve 

respectivamente? 
 

A) São aqueles requeridos em pequenas quantidades 

como o cloro, ferro, cobre, zinco, manganês, boro, 

molibdênio e cobalto / São aqueles requeridos em 

grandes quantidades como o carbono, hidrogênio, 

oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio e enxofre. 

B) São aqueles requeridos em grandes quantidades 

como o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre / São 

aqueles requeridos em pequenas quantidades como 

o cloro, ferro, cobre, zinco, manganês, boro, 

molibdênio e cobalto. 

C) São aqueles requeridos em pequenas quantidades 

como o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre / São 

aqueles requeridos em grandes quantidades como 

cloro, ferro, cobre, zinco, manganês, boro, 

molibdênio e cobalto. 

D) São aqueles requeridos em grandes quantidades 

como cloro, ferro, cobre, zinco, manganês, boro, 

molibdênio e cobalto / São aqueles requeridos em 

pequenas quantidades como o carbono, hidrogênio, 

oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio e enxofre. 

 

29) É uma prática de manejo da fertilidade do solo que 

consiste na aplicação de calcário, com o objetivo de 

eliminar ou minimizar os efeitos prejudiciais da acidez 

e fornecer cálcio e magnésio para as plantas. Essa 

descrição corresponde a qual das alternativas 

abaixo? 
 

A) Sedagem. 

B) Calcariagem. 

C) Calagem. 

D) Planagem. 

30) A adubação consiste na incorporação de nutrientes 

ao solo com o objetivo de melhorar sua qualidade. 

Existem diferentes tipos de fertilizantes fornecedores 

de nutrientes, qual das alternativas abaixo não é um 

deles? 
 

A) Fertilizantes ou adubos minerais simples. 

B) Fertilizantes ou adubos mistos. 

C) Fertilizantes ou adubos orgânicos. 

D) Fertilizantes ou adubos miscigenados. 

 

31) A manutenção de um jardim consiste em todos os 

cuidados que devem ser dispensados às plantas e ao 

jardim como um todo. Essa manutenção se constitui 

de alguns pontos específicos. Qual das alternativas 

baixo não é um deles? 
 

A) Podas. 

B) Clarificação. 

C) Capinas. 

D) Escarificação. 

 

32)  As podas possuem várias funções, podendo ser 

para fins estéticos, para estimular a produção de 

ramos, flores, frutos e também como medida de 

controle fitossanitário. As podas podem ser 

classificadas em algumas categorias. Qual das 

alternativas abaixo não é uma delas? 
 

A) Poda de limpeza. 

B) Poda de formação. 

C) Poda de clareamento. 

D) Poda de condução. 

 

33)  A erva daninha é a planta que cresce onde 

normalmente não se deseja tê-la. São elas que 

sempre competem pela luz, água e todos os 

nutrientes que existem no solo, além de serem 

bastante propícias ao aparecimento de doenças e 

pragas. Alguns métodos podem ser aplicados para o 

combate às ervas daninhas. Qual das alternativas 

abaixo não é uma delas? 

 

A) Em grandes áreas, as ervas daninhas podem ser 

eliminadas mediante uso de cultivadores de tração 

animal. 

B) Podem ser controlado através do uso de herbicidas. 

C) Em grupos de plantas cultivadas muito próximas, o 

melhor controle das ervas daninhas é arrancá-las 

manualmente. 

D) Em grandes áreas, as ervas daninhas podem ser 

eliminadas através do uso de máquinas, como 

tratores.  
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34) Na hora de escolher as plantas corretas para um 

jardim, é preciso saber quais são aquelas que 

preferem ambientes com luminosidade moderada ou 

que simplesmente toleram a pouca iluminação de 

determinados ambientes. Qual das alternativas 

abaixo não é uma planta que se encaixa nestas 

características? 

 

A) Dracena. 

B) Comigo-ninguém-pode. 

C) Calateia. 

D) Onze-horas. 

 

35) É um componente inorgânico que possui a mesma 

função que as minhocas, ou seja, evitar que a terra 

fique excessivamente árida e compacta, permitindo 

uma melhor retenção de água, sem prejudicar sua 

drenagem.  Auxilia também na maior retenção de 

fertilizantes, deixando-os mais tempo disponíveis 

para as plantas.  Essa descrição corresponde a: 

 

A) Vermiculita. 

B) Calcário. 

C) Húmus. 

D) Nitrato. 

 

36) Qualquer matéria vegetal em decomposição, como 

folhas secas e cascas de árvores, ou qualquer 

elemento que seja altamente nutritivo para as 

plantas, pode ser chamado de: 

 

A) Composto inorgânico. 

B) Composto orgânico. 

C) Composto animal. 

D) Composto nutricional. 

 

37) Proveniente de samambaiaçus, este substrato é 
encontrado na forma de pó ou em pequenos 
pedaços. É praticamente o único usado no plantio de 
orquídeas, também sendo excelentes tutores para 
trepadeiras. Esse substrato é: 

 
A) Fibra de coco. 
B) Fibra de esfagno. 
C) Fibra de xaxim. 
D) Fibra de mutum. 
 
38) O plantio de grama e a formação de um gramado não 

apresentam grandes dificuldades, portanto, podem 
ser realizados de diversas formas. Qual das 
alternativas abaixo não é uma delas? 

 
A) A partir de pequenas plaquetas de aproximadamente 

20 cm x 20 cm. 
B) A partir de filetes de mudas decorrentes da divisão 

de plantas adultas ou touceiras. 
C) Através de placas ou tapetes a partir de 100 metros 

quadrados. 
D) Através do plantio de sementes.  
 

39)  Chamamos de propagação o método pelo qual a 

planta se reproduz, dando origem a outra planta com 

as mesmas características da original. Os métodos 

mais utilizados são por sementes, por estacas e por 

ramos. Qual das alternativas abaixo as descreve, 

respectivamente? 

 

A) A maioria das plantas se reproduz por esse método, 

sendo o mais comum na jardinagem, a qual 

apresenta a vantagem adicional de funcionar como 

um filtro para algumas pragas e doenças / Devem ser 

enterradas de maneira inclinada e o corte deve ser 

feito em bisel / Apresenta a vantagem de permitir que 

cada planta possua seu espaço e possa desenvolver 

seu sistema radicular  sem concorrência.  

B) A maioria das plantas se reproduz por esse método, 

sendo o mais comum na jardinagem, a qual 

apresenta a vantagem adicional de funcionar como 

um filtro para algumas pragas e doenças / Apresenta 

a vantagem de permitir que cada planta possua seu 

espaço e possa desenvolver seu sistema radicular 

sem concorrência / Devem ser enterradas de 

maneira inclinada e o corte deve ser feito em bisel. 

C) Devem ser enterradas de maneira inclinada e o corte 

deve ser feito em bisel / A maioria das plantas se 

reproduz por esse método, sendo o mais comum na 

jardinagem, a qual apresenta a vantagem adicional 

de funcionar como um filtro para algumas pragas e 

doenças / Apresenta a vantagem de permitir que 

cada planta possua seu espaço e possa desenvolver 

seu sistema radicular sem concorrência. 

D) Devem ser enterradas de maneira inclinada e o corte 

deve ser feito em bisel / Apresenta a vantagem de 

permitir que cada planta possua seu espaço e possa 

desenvolver seu sistema radicular sem concorrência / 

A maioria das plantas se reproduz por esse método, 

sendo o mais comum na jardinagem, a qual 

apresenta a vantagem adicional de funcionar como 

um filtro para algumas pragas e doenças. 

 

40)  O substrato é um material utilizado para produzir 

mudas, dos quais existem diversas marcas no 

mercado, geralmente com as mesmas 

características. Existem algumas vantagens que o 

substrato pode proporcionar. Qual das alternativas 

abaixo não é uma delas? 

 

A) É ausente de elementos minerais nocivos. 

B) Permite a melhor absorção da água e dos elementos 

minerais. 

C) Possui certa esterilidade quanto a microrganismos 

nocivos.  

D) Impede a compactação devido à ação da vermiculita 

expandida. 

 


