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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

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 

 

 

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

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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 DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Quantos kg.ha
-1

 de calcário com PRNT de 80% 

devem ser aplicados em um solo para o qual o 

laboratório de análises recomenda 13 t.ha
-1
. 

 

A) 20000. 

B) 15000. 

C) 11250. 

D) 16250. 

 

22) Em relação aos fungicidas aplicados em plantas, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) As substâncias fungistáticas e antiesporulante atuam 

matando os fungos patogênicos. 

B) Os fungicidas protetores de contato não apresentam 

eficácia quando aplicados antes da ocorrência da 

penetração do patógeno nos tecidos. 

C) Os fungicidas protetores quando aplicados em 

sementes permanecem na sua superfície impedindo 

que os fungos infectantes de raízes, associados a 

semente e na forma de micélio em seu interior, 

alcancem a superfície da semente e colonizem os 

órgãos aéreos ou radiculares. 

D) A fitotoxidade indica o grau de controle do fungicida a 

um determinado patógeno. 

 

23) A hidroponia é um sistema de cultivo dentro de 

estruturas de proteção sem o uso do solo. Na 

hidroponia, as raízes das plantas podem estar 

suspensas em meio liquido ou apoiadas em 

substrato. Assinale a informação CORRETA sobre 

esta técnica: 
 

A) Somente as hortaliças podem ser desenvolvidas no 

sistema hidropônico. 

B) Os únicos nutrientes presentes na solução nutritiva 

são nitrogênio, fósforo e potássio. 

C) A solução hidropônica pode ser oxigenada por meio 

de circulação/agitação ou pela adição de oxigênio. 

D) As fontes de nutrientes para as plantas estão 

contidas na solução nutritiva e no substrato. 

 

24) São feitos positivos da adubação verde, EXCETO: 
 

A) Controle do processo erosivo. 

B) Reciclagem de nutrientes. 

C) Redução de plantas daninhas. 

D) Reaproveitamento dos implementos agrícolas. 

25) O manejo do solo consiste em várias práticas de 

cultivo cujo objetivo é evitar que haja degradação das 

características químicas, físicas e biológicas do solo 

e, assim, permitir que a exploração seja duradoura e 

sustentável. A partir da retirada da cobertura vegetal 

do solo e o início de seu cultivo, rompe-se o equilíbrio 

estabelecido pela natureza entre o solo e a planta, 

passando o solo a se comportar de maneira diferente 

e as atividades ali implantadas passam a causar o 

depauperamento do solo. A principal causa do 

depauperamento do solo é a: 

 

A) Elevação da temperatura. 

B) Decomposição lenta da matéria orgânica. 

C) Elevação dos níveis mínimos dos nutrientes do solo. 

D) Erosão. 

 

26)  Os agricultores, para preservar a fertilidade do solo, 

alternam culturas de fabaceas (feijão, soja, etc.) com 

culturas de outros tipos de plantas. Por quê? 

 

A) Nas raízes das fabaceas há nódulos com bactérias 

desnitrificantes que reciclam o nitrogênio dos 

compostos orgânicos. 

B) Nas raízes das fabaceas há nódulos com bactérias 

que fixam o nitrogênio atmosférico, transformando-o 

em nitrato. 

C) As fabaceas fazem intensa fixação de nitrogênio pelo 

tecido verde de suas folhas, produzindo nitratos 

essenciais à síntese proteica. 

D) As raízes ramificadas das fabaceas impedem a 

compactação do solo e aumentam a aeração, 

favorecendo a ação microbiana. 

 

27)  O cálculo da quantidade de sementes, a ser 

semeada por unidade de área, com espécies 

forrageiras, pode ser estimado pelo valor cultural. 

Para o cálculo percentual do valor cultural, deve-se 

levar em consideração os valores de: 

 

A) Peso de mil sementes e grau de umidade. 

B) Germinação e número de sementes sem casca. 

C) Germinação e pureza física. 

D) Número de sementes com casca e número de 

sementes sem casca. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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28)  A utilização de minhocas no manejo do solo é uma 

prática consolidada. Em relação às melhorias das 

características relativas à água no solo, pode-se 

afirmar que: 

 

A) Há o aumento do teor de umidade na capacidade de 

campo e da taxa de infiltração básica. 

B) O solo seca mais rápido após uma chuva, pois as 

galerias favorecem a drenagem. 

C) São importantes nos primeiros 10 cm de solo, onde 

está a quase totalidade das galerias. 

D) Não há alterações significativas. 

 

29)  São características de plantas daninhas, EXCETO: 

 

A) Exigência para germinar. 

B) Tolerância à variação ambiental. 

C) Plasticidade fenotípica. 

D) Germinação assincrônica. 

 

30)  São técnicas de manejo e conservação da cobertura 

do solo, EXCETO: 

 

A) Adubação verde. 

B) Rotação de culturas. 

C) Reflorestamento. 

D) Adubação com terra roxa. 

 

31)  A calda bordalesa é uma das formulações mais 

antigas e mais eficazes que se conhece, tendo sido 

descoberta quase por acaso, no final do século XIX, 

na França, para evitar que cachos de uva de um 

parreiral próximo de uma estrada fossem roubados. 

Logo, percebeu-se que as plantas tratadas estavam 

livres da antracnose. No preparo da calda bordalês 

utiliza-se: 

 

A) Sulfato de zinco e sulfato de cobre. 

B) Sulfato de cobre e cal virgem. 

C) Suco de uva e sulfato de zinco. 

D) Caldo-de-cana e uréia. 

 

32)  O fertilizante nitrogenado uréia apresenta menor 

perda na sua aplicação quando: 

 

A) Aplicado após a lanço. 

B) Aplicado após a irrigação. 

C) Aplicado com temperatura baixa. 

D) Aplicado incorporado. 

 

33)  Com relação a calagem e CORRETO afirmar: 

 

A) Combate o solo com pH básico. 

B) Não é corretivo de solo. 

C) Combate a acidez nos solos. 

D) Não neutraliza os elementos tóxicos ao solo. 

 

34)  O alumínio tóxico é um dos fatores limitantes da 

cultura do milho. A melhor maneira de combater este 

problema é a: 

 

A) Aplicação de calcário. 

B) Irrigação constante. 

C) Revira periódica do solo. 

D) Sulcagem do solo. 

 

35) O beneficiamento tem o objetivo de remover as 

impurezas e as sementes de qualidade inferior dos 

lotes colhidos. Nesse contexto, o separador de 

espiral é indicado para o beneficiamento de 

sementes:     

 

A) De diâmetro menor que 0,5 cm. 

B) Que apresentam aristas. 

C) Com formato arredondado. 

D) Com mais de 70% de amido no endosperma. 

 

36) A fotossíntese é um processo físico-químico 

responsável pela assimilação de compostos 

orgânicos a partir do CO2. Essa atividade é 

influenciada por diversos fatores ambientais que 

podem atuar na intensidade do processo. Levando 

isso em consideração, o espectro de absorção da luz 

visível pelas clorofilas é mais intenso nas regiões:  

   

A) Azul e vermelho. 

B) Amarelo e vermelho. 

C) Azul e amarelo. 

D) Verde e vermelho.  

 

37) Os danos causados pelos organismos praga podem 

causar prejuízos pela redução da produtividade 

fotossintética das plantas ou por danos diretos nas 

partes comercializáveis dos vegetais. Assinale a 

opção que contempla um inseto-praga responsável 

por danos diretos aos capulhos do algodoeiro: 
  

A) Nezara viridula 

B) Sclerotium solfsii 

C) Anthonomus grandis 

D) Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum  

 

38) Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de 

custos variáveis comuns às atividades agrícolas: 

 

A) Mão de obra direta 

B) Depreciação de benfeitorias 

C) Seguro de bens 

D) Aquisição de armazéns. 
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39) A qualidade das sementes constitui um dos principais 

fatores envolvidos na gestão dos processos 

agrícolas, portanto a seleção e a aquisição do 

material correto são fundamentais. Assinale a 

alternativa CORRETA em relação à tecnologia de 

produção de sementes: 

 

A) As áreas de solos pesados devem ser destinadas 

para a produção de sementes, haja vista, a menor 

probabilidade de serem afetadas pelo estresse 

hídrico.  

B) O roguing é uma prática importante para evitar a 

disseminação de viroses pelas sementes.  

C) O uso de herbicidas é proibido em campos de 

produção de sementes certificadas, pois esses 

produtos causam efeitos deletérios na germinação do 

material.  

D) A calagem deve ser evitada para a produção de 

sementes, pois o cálcio induz a redução do nível de 

substâncias de reserva nas sementes.  

 

40) A eficiência na aplicação de herbicidas depende do 

conhecimento sobre a interação desses compostos 

com as variáveis ambientais do agrossistema. 

Assinale a alternativa correta a respeito da eficiência 

e da degradação dos herbicidas:  

A) Os herbicidas sofrem o efeito da fotodegradação, 

portanto, recomenda-se a sua aplicação no fim da 

tarde ou durante a noite.  

B) A cutícula das folhas das ervas invasoras é 

hidrofílica, o que facilita a deposição da calda na sua 

superfície.    

C) A biodegradação ocorre de maneira acelerada em 

solos arenosos, mas é praticamente ausente em 

solos argilosos.  

D) A aplicação do herbicida na ausência de ventos 

dificulta  a adesão das gotículas de calda nos alvos e 

favorece a dispersão do produto.    

 

41) O processo de deterioração das sementes varia de 

acordo com a espécie e a composição do material. 

As sementes com maior teor de lipídeos são:  

 

A) Mais resistentes à deterioração, pois são menos 

sensíveis às variações térmicas dos silos.  

B) Mais propensas ao processo deteriorativo, causado 

pela oxidação dos ácidos graxos por radicais livres.   

C) Portadoras de mecanismos que inibem a respiração 

e proporcionam maior viabilidade ao longo do tempo.  

D) Propensas à rápida deterioração pelo fato de serem 

em sua maior parte dicotiledôneas e estarem 

expostas ao contato com o ar ambiente.  

 

42)  A aplicação do gesso agrícola vem sendo 

recomendada em diversas regiões brasileiras, devido 

ao seu poder de correção de certas características 

químicas do solo e do fornecimento de quantidades 

consideráveis de: 
 

A) Enxofre e cálcio. 

B) Fósforo e magnésio. 

C) Fósforo e cálcio.  

D) Magnésio e cálcio.  

 

43) Nas plantas, a fotossíntese nos cloroplastos, que 

contém um extenso complexo de membranas 

internas conhecidas como: 
 

A) Estroma 

B) Complexo de Golgi 

C) Rubisco 

D) Tilacóide 

 

44) Os produtos agropecuários possuem uma série de 

particularidades que diferenciam o agronegócio dos 

demais segmentos da economia. Assinale a 

alternativa CORRETA a respeito das características 

inerentes aos produtos agrícolas e o efeito destas 

sobre a comercialização: 
 

A) A homogeneidade do mercado de grãos impossibilita 

a criação produtos de maior valor agregado.  

B) O mercado de produção de soja é marcado pelo 

monopólio dos latifúndios o que impede a inserção 

de produtores familiares no mercado.  

C) Uma das vantagens do cultivo protegido é possibilitar 

a exploração do efeito sazonal da produção de 

hortaliças.  

D) Os entraves causados pela perecibilidade das 

hortaliças já foi superado pelo uso de variedades 

transgênicas e conferem maior tempo de prateleira 

no mercado brasileiro.    

 

45) A fertirrigação é uma técnica que utiliza a água 

fornecida por meio da irrigação como veículo para 

suprir os nutrientes necessários ao desenvolvimento 

vegetal. Assinale a alternativa correta em relação a 

essa técnica:  
 

A) O risco de salinização do solo é anulado pela 

fertirrigação por gotejamento.  

B) Os fertilizantes nitrogenados que contêm amônia 

podem causar danos às folhas, caso sejam aplicados 

por meio da aspersão.  

C) A fertirrigação do solo com adubos nitrogenados gera 

um risco acerca do aumento excessivo do pH do 

solo.  

D) Os fertilizantes que contém cálcio têm a sua 

eficiência de aplicação maximizada quando aplicados 

em conjunto com fertilizantes que contém sulfato ou 

fosfato.   
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46)  As sementes de espécies como o tomate, melão e 

pepino, são recobertas por um material gelatinoso, 

rico em pectina, cuja remoção pode ser realizada por 

meio da fermentação. O material com as 

características citadas é denominado: 

 

A) Arista 

B) Endosperma 

C) Sarcotesta 

D) Mucilagem 

 

47) A resistência genética é uma das principais 

ferramentas utilizadas para a resistência de plantas 

contra patógenos. A resistência poligênica que 

confere proteção contra diversas raças de um 

patógeno é conhecida como: 

 

A) Resistência horizontal 

B) Resistência vertical 

C) Tolerância varietal  

D) Tolerância múltipla 

 

48) Consiste no cultivo de plantas que estruturam o solo 

e o enriquece com nutrientes, principalmente o 

nitrogênio. Qual alternativa é CORRETA em relação 

a afirmativa acima. 

 

A) Adubação orgânica. 

B) Plantio direto. 

C) Plantio escalonado. 

D) Adubação verde.  

 

49) Os elementos minerais essenciais são denominados 

de nutrientes minerais e classificados em: 

macronutrientes e micronutrientes. Qual alternativa 

abaixo corresponde a um macronutriente? 

 

A) Ferro (Fe) 

B) Zinco (Zn) 

C) Cloro (Cl) 

D) Cálcio (Ca) 

 

50) Em qual situação descrita abaixo é utilizado o Arado? 

 

A) Nivelamento. 

B) Destorroamento.  

C) Operações mais profundas. 

D) Incorporação de Herbicidas. 

 

51) Quais os quatro tipos de Aivecas mais conhecidas no 

mercado? 

 

A) Quadrada, lisa, oval e helicoidal. 

B) Retangular, recortada, helicoidal e cilíndrica. 

C) Quadrada, cilíndrica, helicoidal e retangular. 

D) Recortada, lisa, cilíndrica e helicoidal. 

 

52) Segundo o autor José Carlos Marion, do livro 

Contabilidade Rural publicado em 2000, qual das 

alternativas abaixo não correspondem a classificação 

das principais expectativas conceituais sobre custos 

rurais: 

 

A) Quanto a Natureza 

B) Quanto à identificação do produto 

C) Quanto a sua variação qualitativa 

D) Quanto a sua variação quantitativa. 

 

53) Qual categoria de produção de semente é 

mencionada abaixo: 

 

“Material obtido a partir da reprodução da semente 

genética, com o objetivo de garantir a identidade 

genética e a pureza varietal.” EMBRAPA. 

 

A) Semente genérica 

B) Semente Certificada de primeira geração (C1) 

C) Semente básica 

D) Semente Certificada de segunda geração (C2) 

 

54) Complete a afirmativa abaixo: 

 

“______________ causam perdas nas lavouras pela 

concorrência de nutrientes, água, luz, podendo 

também serem hospedeiras de pragas e doenças. ” 

 

A) As altas temperaturas 

B) As plantas daninhas 

C) Os agrotóxicos 

D) A composição dos solos 

 

55) O processo de semeadura do cajueiro consiste em 

colocar uma semente por saco e efetuar replantio 

caso após 12 dias não ocorrer germinação, segundo 

a EMBRAPA. Como é descrito o processo para a 

semeadura da mangueira? 
 

A) Extrair a casca (endocarpo) que envolve a semente, 

semeando-a em seguida no canteiro, com 

espaçamento de 10 x 10 cm. 

B) Semear uma a duas sementes por tubete ou saco 

plástico, fazendo-se o desbaste após a germinação, 

deixando-se apenas uma plântula, (a mais vigorosa) 

no recipiente. 

C) Feita em canteiro, usando-se o mesmo substrato de 

saco plástico. 

D) Direta no tubete ou saco, utilizando-se duas 

sementes por recipiente. Após 40 dias eliminar a 

plântula menos desenvolvida. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 11  

 

  CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

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

56) No sistema de produção para pequenos produtores 

de citros do Nordeste, um sintoma comum de praga é 

descrito abaixo: 

 

“Sintomas: O maior prejuízo é causado no fruto pela 

redução do peso e comprometimento da aparência 

externa, depreciando assim o seu valor comercial, 

principalmente no mercado "in natura”. 

 

A) Ácaro da Leprose 

B) Ácaro da falsa ferrugem 

C) Ortézia dos citros 

D) Pulgão preto 

 

57) Em plantações cítricas, qual alternativa é considera 

uma doença: 

 

A) Ortézia dos citros 

B) Broca da limeira ácida 

C) Gomose 

D) Pulgão preto 

 

58) O SESTR necessita de um Engenheiro de Segurança 

do trabalho em uma empresa rural que tem um 

número de trabalhadores acima de: 

 

A) 100  

B) 300  

C) 400  

D) 500  

 

59) Durante a regulagem de uma enxada rotativa, qual 

alternativa determina um tipo de torrão maior? 
 

(A) Rotação maior do rotor. 

(B) Maior número de facas por flange 

(C) Maior velocidade de deslocamento. 

(D) Menor tamanho das facas. 

 

60) Segunda a Embrapa, qual das pragas abaixo ataca a 

planta na raiz? 

 

A) Mosca branca 

B) Bicudinho 

C) Vaquinha 

D) Corós 

 


