
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 1  

 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

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

                    

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

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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 Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 05 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FORA DO JOGO 

 

Alunos de bom desempenho escolar são o atalho mais rápido para a formação de gerações de espírito 1 
empreendedor e pendor criativo. Representam, enfim, a certeza de bom futuro para a economia de qualquer país. O 2 
Brasil parece fora desse jogo. Em um cruzamento inédito feito pelo Idados, instituto especializado em analisar 3 
números globais do ensino, os brasileiros que estão no topo da pirâmide escolar tiram notas semelhantes às dos 4 
alunos apenas medianos da OCDE (organização que reúne as nações mais ricas). Sim: nossa elite estudantil ombreia 5 
com a turma mais ou menos dos países desenvolvidos. Apenas 0,5% dos brasileiros briga de igual para igual com a 6 
nata de lá. 7 

O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa, exame aplicado pela OCDE desde 2000 para aferir o nível 8 
dos alunos de 15 anos em três áreas: leitura, matemática e ciências. A pesquisa do Idados se deteve na última prova 9 
de matemática, disciplina-mola para o avanço das várias ciências. É, portanto, uma medida contundente das 10 
possibilidades de o Brasil subir de patamar. O estudo não apenas pinta o retrato presente, como exibe o filmete do 11 
Brasil em sala de aula durante mais de uma década. Desde 2000, os bons estudantes até melhoraram nas notas, mas 12 
o avanço estancou em 2009, ao contrário do vigor revelado por países como China e Rússia, na curva do progresso. 13 

O grande mérito da pesquisa é expor, de maneira simples e didática, um gargalo normalmente escamoteado 14 
em meio a tantos outros. Em geral, no Brasil, olha-se para a média geral dos estudantes, e não para o pódio dos mais 15 
talentosos. [...] O levantamento do Idados mostra que, mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só     alcançarão o atual 16 
patamar dos países mais bem-sucedidos na escola em 2060. Se   conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 17 
avanço, o prazo encurtará para 2036. Só que o jogo está sendo jogado por todos, e as demais nações também devem   18 
evoluir. Para não ficar de fora do tabuleiro, o Brasil precisará agir com muito mais velocidade e cuidado do que faz 19 
habitualmente. 20 

21 
   Adaptado de VIEIRA, Maria Clara. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 maio, 2016, p.94.   

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

01) Depreende-se corretamente do texto: 

 

A) Os estudantes, no Brasil, apresentam o mesmo nível 

de desempenho escolar dos alunos de países como 

China e Rússia, o que faz surgir a esperança de 

melhoras na situação socioeconômica do país. 

B) Vislumbra-se, nos próximos anos, um aumento 

considerável no nível de desempenho escolar dos 

brasileiros, visto que a pesquisa do Idados os iguala 

aos melhores alunos da OCDE. 

C) A pesquisa do Idados revelou que os brasileiros, 

desde 2000 até a presente data, vêm melhorando de 

desempenho escolar, o que os nivela aos melhores 

alunos dos países desenvolvidos. 

D) O levantamento do Idados alerta para uma urgente 

necessidade de adoção de medidas, no sentido de 

melhorar o desempenho dos estudantes brasileiros, 

para que eles possam igualar-se aos alunos dos 

países mais desenvolvidos.  

 

02) “Representam, enfim, a certeza de bom futuro para 
a economia de qualquer país.” (L. 2) 

 
Considerando-se o contexto, é CORRETO afirmar 
que o elemento destacado pode ser substituído por: 

 
A) Porém 
B) Por isso    
C) Todavia 
D) Entretanto 
 
03) “O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa” 

(L.8)   
 

A forma verbal resultante da transposição da oração 
acima para outra modalidade da voz passiva é: 

 
A) Garimpou-se    
B) Garimparam-se 
C) Garimpava-se 

D) Garimpara-se 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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04) No período “O levantamento do Idados mostra que, 

mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só 

alcançarão o atual patamar dos países mais bem-

sucedidos na escola em 2060.” (L. 16/17), a oração 

destacada pode ser classificada como:  

 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa 

C) Oração subordinada substantiva subjetiva  

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta   

 

05)  Atente para as seguintes afirmações abaixo: 

 

I. No segmento “Para não ficar de fora do tabuleiro, o 

Brasil precisará agir com muito mais velocidade e 

cuidado do que faz habitualmente.” (L. 19/20), a 

preposição para introduz ideia de finalidade e pode 

ser substituída por a fim de.  

II. Mantém-se a correção gramatical da frase, se houver a 

substituição de de o por do em “É, portanto, uma 

medida contundente das possibilidades de o Brasil 

subir de patamar” (L.10/11). 

III. Em “Se conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 

avanço, o prazo encurtará para 2036.” (L.17/18), a 

substituição da forma verbal conseguirmos por 

conseguíssemos implica a substituição da forma 

verbal encurtará por encurtaria. 

IV. Os vocábulos “disciplina-mola” (L.10) e “bem-

sucedidos” (L.17) são formados pelo processo de 

composição por aglutinação. 

 

São verdadeiras APENAS: 

 

A) I e III   

B) II e III 

C) II e IV  

D) III e IV  

 

06) O emprego da vírgula na frase “explica o 

neurologista Norberto Frota, presidente da 

Academia Brasileira de Neurologia. ” Justifica-se por: 

 

A) Separar o vocativo 

B) Separar o aposto explicativo   

C) Marcar a supressão de um verbo 

D) Separar termos da mesma função 

AS QUESTÕES DE 07 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO 
TEXTO ABAIXO 
 

SOBRE O LER 

 

Ler rapidamente aquilo que o autor levou 

anos para pensar é um desrespeito. É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, 

como num relâmpago.  Mas a gravidez é sempre 

longa. Há frases que resumem uma vida. Por isso é 

preciso ler vagarosamente, prestando atenção nas 

ideias que se escondem nos silêncios que há entre 

as palavras. Eu gostaria que me lessem assim. Quer 

eu escreva como um poeta, no esforço para 

mostrar a beleza, ou como palhaço, no esforço para 

mostrar o ridículo, é sempre a minha carne que se 

encontra nas minhas palavras. 

 

ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz pérola.2.ed. São Paulo: 

Planeta, 2014, p. 145. 

 
07) Em “Mas a gravidez é sempre longa.” (L.4/5), o autor 

refere-se: 
 
A) Ao surgimento dos pensamentos 
B) Ao ato de ler 
C) Ao silêncio das palavras 
D) Ao ato de criação literária   
 
08)  A figura de estilo presente em “É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, como 
num relâmpago.” (L.2/4) é: 

 
A) Metáfora 

B) Comparação   

C) Antítese 

D) Eufemismo 

 
09)  No segmento “Por isso é preciso ler 

vagarosamente” (L. 5 / 6), a locução destacada pode 
ser substituída, sem alterar o sentido, por: 

 
A) No entanto 

B) Porém 

C) Contudo 

D) Portanto   

 
10)  Com a substituição do verbo haver por existir em 

“Há frases que resumem uma vida” (L.5), obtém-se a 
forma verbal: 

 
A) Existe 

B) Existiu 

C) Existem   

D) Existiram 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 

 

 

9 
 

 

 

 

10 
 

 

 

 

11 
 

 

 

 

12 
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ÁREA LIVRE 

 
 

11) A operação Lava Jato é a maior investigação de 

corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 

teve. Seu nome se deve: 

 

A) Ao uso de uma rede de postos de combustíveis e lava 

a jatos de automóveis para movimentar recursos 

ilícitos pertencentes a uma das organizações 

criminosas inicialmente investigadas; 

B) A troca de combustíveis por apetrechos de lava a 

jatos num escambo ilícito que envolveu patrimônio 

público; 

C) Ao enriquecimento de um senador da República com 

a súbita aquisição de uma rede de postos de 

gasolinas e etanol brasileiros; 

D) À venda irregular de lava a jatos da Petrobrás para a 

Texaco e para a Esso. 

 

12) Não corresponde a um grande escritor da atualidade 

e uma de suas principais obras: 

 

A) Mário Vargas Llosa - A Casa Verde; 

B) Rubem Fonseca - Agosto; 

C) Paulo Coelho - O Alquimista; 

D) Luis Fernando Veríssimo - Monte Cinco. 

 

13) Um sangrento conflito deixou mais de 250 mil 

mortes e desencadeou uma série de problemas em 

âmbito mundial – o avanço do Estado Islâmico, o 

aumento do fluxo de refugiados e o acirramento das 

rivalidades no Oriente Médio. No final de janeiro, a 

ONU irá mediar as negociações para tentar encontrar 

uma saída política para o conflito. As conversas 

ocorrem em Genebra com a participação das grandes 

potências, do governo e da oposição. As negociações 

serão difíceis, principalmente devido à relutância do 

presidente Bashar al-Assad em deixar o poder. O 

palco do conflito é o seguinte país: 

 

A) Síria; 

B) Iraque; 

C) Irã; 

D) Afeganistão.  

 

14) O Presidente do Senado é: 

 

A) Renan Calheiros; 

B) Jader Barbalho; 

C) José Sarney; 

D) Eduardo Cunha. 

15) Brexit é uma expressão usada para identificar quem 

estava a favor da saída, da União Europeia, de: 

 

A) Alemanha; 

B) Itália; 

C) França; 

D) Reino Unido. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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ÁREA LIVRE 

 
 

 
16) Dentre as opções a seguir, assinale a alternativa 

verdadeira: 
 
A) Internet e a Intranet não são meios de 

compartilhamento de dados, no entanto, possuem 
acesso restrito. 

B) A Internet, diferente da Intranet não possui 
comunicação externa. 

C) A intranet não tem compartilhamento de dados, mas 
possui a rede local (LAN). 

D) Intranet tem acesso restrito a um determinado 
público, geralmente utilizado por empresas. 

 
17) Qual alternativa abaixo está correta em relação as 

diferenças entre Hardware e Software: 
 
A) Hardware são programas de segurança que fazem 

parte do computador. E software é o responsável 
pela memória principal. 

B) Hardware são antivírus instalados que fazem toda a 
limpeza do computador, e Software é a parte física 
do computador. 

C) Hardware é a parte física do computador, sendo 
assim monitor de vídeo, teclado, etc. E Software são 
os programas no qual fazem o computador ser útil ao 
executar qualquer que seja a tarefa.  

D) Hardware é a CPU do computador e Software é a 
memória principal.  

 
18) Sobre os atalhos no Excel, qual das opções está 

INCORRETA: 
 
A) CTRL+SHIFT+:  insere a hora atual. 
B) CTRL+5 aplica ou remove o tachado. 
C) CTRL+1 exibe a caixa de formatação de células. 
D) CTRL+3 aplica ou remove sublinhado. 
 
19) É importante que o usuário do computador faça 

sempre uma cópia de segurança de seus arquivos. 
Qual é o nome dado a essa operação? 

 
A) Renderização 
B) Decodificação 
C) Backup 
D) Salvar como 
 
20) Em um documento aberto no Word, Adalberto 

precisa editar seu texto. O mesmo pretende copiar 
uma parte do texto e colar em outro local. Qual 
procedimento Adalberto irá realizar? 

 
A) CTRL+C para copiar e CTRL+L para colar. 
B) CTRL+O para copiar e CTRL+V para colar. 
C) CTRL+C para copiar e CTRL+V para colar. 
D) CTRL+V para copiar e CTRL+C para colar. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  As cultivares de tomate podem ser divididas em 

grupos. Assinale a alternativa que contém cultivares 

e/ou híbridos do grupo Santa Cruz 

 

A) Gisele, Sheila e Ivete 
B) Delta, Santa Clara e Kombat 
C) Saladinha, Carmem e Diva 
D) Leila, Cintia e Viradoro 
 

22)   “Relatos de perdas na produtividade devido ao 
ataque de patógenos têm sido frequentes nas 
principais regiões produtoras do país. Nesse 
contexto, vale destacar a severa epidemia de 
cercosporiose ocorrida na região Sudoeste do estado 
de Goiás no ano de 2000, na qual foram registradas 
perdas superiores a 80% na produtividade.” 
(Fonte:http://www.cnpms.embrapa.br/ 
publicacoes/milho_6_ed/doencas.htm).   

 

O texto refere-se a uma doença chamada 
cercosporiose; que se caracteriza por:  

 
A) Manchas brancas, inicialmente, circulares, aquosas e 

verde claras (anasarcas), que, posteriormente, 
tornam-se necróticas, de cor palha, circulares a 
elípticas. 

B) Formação de pústulas circulares a ovais, de 
coloração marrom clara, distribuídas, 
predominantemente, na face superior das folhas. 

C) Manchas elípticas, necróticas, de coloração marrom a 
cinza, sendo que, no interior das lesões, pode-se 
observar a intensa esporulação do patógeno. 

D) Manchas de coloração cinza, retangulares a 
irregulares, sendo que as lesões se desenvolvem 
paralelas às nervuras. 

 
23)  Em relação do uso correto e seguro de produtos 

fitossanitários/agrotóxicos, assinale a alternativa 
incorreta: 

 
A) O local de armazenamento de produtos 

fitossanitarios deve ficar livre de inundações e 
separado de outras construções, como residências e 
instalações para animais. 

B) O transporte de produtos fitossanitários pode ser 
feito dentro das cabines ou na carroceria, 
juntamente com pessoas, animais, alimentos, rações 
ou medicamentos, pois as embalagens dos produtos 
fitossanitários são resistentes e impermeáveis. 

C) É obrigação do empregador: Fornecer os EPI 
adequados ao trabalho; instruir e treinar quanto ao 
uso dos EPI; fiscalizar e exigir o uso dos EPI; manter 
e substituir os EPI. 

D) O agricultor deve devolver as embalagens vazias na 
unidade de recebimento licenciada mais próxima da 
sua propriedade. 

 
 

 
24)  No caso de intoxicacão por produtos fitossanitários 

é CORRETO: 

 

A) Descontaminar a pessoa de acordo com as instruções 
de primeiros socorros do rótulo ou da bula do 
produto. 

B) Não dar banho e vestir uma roupa limpa na vítima, 
levando-a imediatamente para o hospital. 

C) Ligar para o telefone de emergência do fabricante, 
mas não informe os dados da pessoa intoxicada e do 
médico. 

D) Receber atendimento médico imediato, sendo que o 
mesmo não precisa ler o rótulo ou a bula do produto 
que causou a intoxicação. 

 

25)  O Brasil é o quinto produtor de algodão, ficando 
atrás da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. O 
País produziu 1.467 milhão de toneladas na safra 
2014/2015, e, apesar de todo esse potencial, o país 
enfrenta problemas no setor que dificultam seu 
crescimento, tais como os insetos pragas. Sobre os 
insetos pragas assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Os adultos de pulgões (Aphis gossypii; Myzus 
persicae) são insetos com cerca de 1,5 mm de 
comprimento, de olhos vermelhos e antenas longas 
em relação ao tamanho da cabeça com dois pares de 
asas membranosas brancas, causam pequenas 
pontuações brancas e amareladas na face inferior 
das folhas e na face superior das folhas surgem 
manchas cloróticas. 

B) As moscas-brancas (Bemisia argentifolii; Bemisia 
tabaci) são pequenos insetos providos ou não de 
asas, com cerca de 1-3 mm de comprimento, formato 
de pera e coloração variável do amarelo claro ao 
verde-escuro, causam encarquilhamento ou 
encrespamento das folhas.  

C) O adulto da lagarta-das-maçãs (Heliothis virescens) 
são mariposas com 18 a 20 mm de envergadura e 
apresentam as asas anteriores de coloração 
pardacenta com manchas escuras. Esse inseto causa 
imbricação das flores formando uma roseta; as 
maçãs apresentam a parede do carpelo com galerias, 
minas ou verrugas e as fibras ficam manchadas ou 
destruídas; sementes ficam destruídas e as maçãs 
apresentam orifícios de saída construídos pela 
lagarta. 

D) O bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis) ataca 
inicialmente as bordaduras da cultura. As injúrias 
são observadas nos botões florais, os quais 
apresentam perfurações escuras e, depois caem. As 
flores atacadas não se abrem normalmente e 
apresentam as pétalas perfuradas. No interior dos 
capulhos, as larvas do bicudo destroem as fibras e as 
sementes. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26)  Sobre o cultivo do algodoeiro assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A catação de botões florais é uma prática 

desenvolvida nos Estados Unidos, que visa o controle 

do bicudo. Esta prática aliada à destruição de botões 

florais atacados pelo bicudo reduzem as populações 

de adultos do bicudo e o número de aplicações com 

inseticidas. 

B) A destruição dos restos de cultura reduz populações 

remanescentes de pragas e diminui o inóculo inicial 

de alguns fitopatógenos. Com o uso dessa tática há 

relatos de redução de 75% na população da lagarta 

rosada. 

C) A densidade de plantio não influencia nos danos 

provocados pelas pragas, portanto, o espaçamento 

não afeta a taxa relativa de crescimento da cultura, e 

consequentemente a população e a sobrevivência 

das pragas. 

D) O cultivo alternado do algodoeiro com outras 

culturas, as quais não tenham pragas comuns, além 

de contribuir para a redução de pragas específicas 

associadas a uma delas, concorrem favoravelmente 

para a melhoria das condições físicas e químicas do 

solo. 

 

27)  Os sistemas agroflorestais podem ser definidos 

como: 

 

A) Um tipo de condução do crescimento dos brotos nas 

cepas da floresta recém-cortadas, que dá início a um 

novo ciclo florestal, sendo somente aplicável às 

espécies florestais que tenham capacidade de brotar 

após o seu corte. 

B) É a combinação de cultivos de essências florestais 

com culturas agrícolas anuais ou pastagem, de 

maneira simultânea ou seqüencial. Podem variar 

tanto em sua estrutura e função, como em suas 

condições sócio-econômicas e ecológicas. 

C) São todas as atividades ligadas ao cultivo das 

árvores. Ela tem sido tradicionalmente aplicada 

como um dos mais importantes instrumentos para a 

obtenção de matéria-prima destinada ao 

atendimento de diversas demandas, que vão do 

pequeno agricultor à grande indústria de base 

florestal. 

D) São os sistemas silviculturais, que representam o 

processo de condução das florestas, exploração e 

regeneração, dentro dos quais pode se estabelecer 

diferentes regimes de manejo, de acordo com cada 

tipo de produto que se quer obter. 

 

28)  Em relação aos tipos de corretivos do solo, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A) O calcário é um produto obtido pela moagem da 

rocha calcária. Seus constituintes são o carbonato de 

cálcio (CaCO3) e o carbonato de magnésio (MgCO3). 

B) Cal virgem agrícola é um produto obtido 

industrialmente pela calcinação ou queima completa 

do calcário. Seus constituintes são o óxido de cálcio 

(CaO) e o óxido de magnésio (MgO). 

C) Escória básica de siderúrgica é um subproduto da 

indústria do ferro e do aço. Seus constituintes são o 

silicato de cálcio (CaSiO3) e o silicato de magnésio 

(MgSiO3-). 

D) O carbonato de cálcio é um produto obtido 

industrialmente pela calcinação parcial do calcário. 

Seus constituintes são CaCO3 e MgCO3 não 

decompostos do calcário, CaO e MgO e também 

Ca(OH)2 e Mg(OH)2  resultantes da hidratação dos 

óxidos pela umidade do ar. 

 

29)  Assinale a alternativa que apenas contenham 

sentenças verdadeiras: 

 

I. Os fertilizantes fosfatados pouco solúveis (fosfatos 

naturais de baixa reatividade) e o calcário devem ser 

aplicados a lanço, em área total, e bem incorporados 

ao solo. 

II. O fator uniformidade de distribuição dos fertilizantes 

e corretivos está ligado à qualidade, regulagem e 

operação adequada dos equipamentos para aplicação 

desses insumos, e a certas características dos 

fertilizantes e corretivos. 

III. As diferentes espécies de plantas respondem 

diferentemente ao efeito dos fertilizantes e corretivos 

agrícolas. Mesmo dentro da mesma espécie existem 

variedades com maior capacidade de aproveitamento 

dos nutrientes, sendo, portanto, mais responsivas e, 

consequentemente, mais produtivas. 

IV. A incorporação adequada dos fertilizantes 

nitrogenados, tanto no plantio quanto na cobertura, 

não é necessária, pois não sofrem perdas de 

nutrientes, como a volatilização de amônia. 

V. O parcelamento da adubação não é prática 

recomendada para aumentar a eficiência dos 

fertilizantes nitrogenados. 

 

A) I, III e IV 

B) I, II e III 

C) II, III e V 

D) III, IV e V 
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30)  As cigarrinhas são as principais pragas das 

pastagens. Assinale a alternativa CORRETA 

 

A) As populações de cigarrinhas-das-pastagens e seu 

comportamento estão estritamente relacionados 

com as condições climáticas, particularmente as 

elevadas umidade e temperatura do solo. 

B) As cigarrinhas se alimentam de gramíneas e 

leguminosas, tais como: Calopogonium mucunoides, 

Leucaena leucocephala e Cajanus cajan. 

C) O controle mais eficiente e economicamente viável 

das cigarrinhas é através do controle químico. 

D) Atualmente, não existem inseticidas registrados para 

o combate das cigarrinhas das pastagens. 

 

31)  O controle de doenças pode ser definido como 

redução na incidência ou severidade da doença. Em 

relação aos princípios de controle de Whetzel é 

incorreto afirmar: 

 

A) A exclusão consiste na prevenção da entrada de um 

patógeno numa área ainda não infestada. 

B) A erradicação é a eliminação do patógeno de uma 

área em que foi introduzido. 

C) A proteção visa restabelecer a sanidade de uma 

planta com a qual o patógeno já estabelecera uma 

íntima relação parasítica. 

D) A imunização é o desenvolvimento de plantas 

resistentes ou imunes ou, ainda, desenvolvimento, 

por meios naturais ou artificiais, de uma população 

de plantas imunes ou altamente resistentes, em uma 

área infestada com o patógeno. 

 

32)  O município de Guapiara (SP), na região de Itapetininga, 

é um dos maiores produtores de pessego no estado de 

São Paulo. Os produtores dessa região enfretam um 

grande desafio; o controle de insetos pragas na lavoura, 

em relação a essas pragas é correto afirmar: 

 

A) O controle da mosca-das-frutas (Anastrepha 
fraterculus) é feito exclusivamente pela eliminação 
de plantas silvestres infestadas pela mosca. 

B) O uso da armadilha com feromônio sexual para 
capturar a mariposa oriental (Grapholita molesta) é 
pouco usada, devido a sua ineficiência no controle 
dessa praga. 

C) Não existe controle para as s formigas-cortadeiras, 
conhecidas, vulgarmente, por saúvas (Atta spp, 
Acromyrmes spp.) e quenquém (Mycocepurus spp.) 

D) A cochonilha-branca do pessegueiro 
(Pseudaulacaspis pentagonal) pode ser controlada 
utilizando métodos químicos ou biológicos, sendo 
estes últimos mais eficiente. 

 

33)  Em relação ao maquinário agrícola, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) As enxadas rotativas aumentam a rugosidade do 

solo, deixando uma apreciável quantidade de 

cobertura morta e também quebram a estrutura do 

solo. 

B) O escarificador tem a finalidade de quebrar a 

estrutura do solo a uma profundidade de 20-25 cm, 

através do arado escarificador. 

C) O arado de disco é recomendado para solos duros, 

com raízes e pedras, solos pegajosos abrasivos e solo 

turfosos.  

D) O arado de aiveca promove incorporação de resíduo 

e boa pulverização do solo, sob condições ideais. 

 

34)  Em relação aos sistemas de cultivo, assinale a 

alternativa ERRADA: 

 

A) O sistema convencional de plantio consiste na 

combinação de uma aração e duas gradagens, feitas 

com a finalidade de criar condições favoráveis para o 

estabelecimento da cultura. 

B) O sistema de cultivo mínimo refere-se à quantidade 

de preparo do solo, necessárias a uma boa 

emergência e estabelecimento de planta sobre a 

palhada. Portanto, o uso de picador de palha na 

colhedora automotriz é importante para uma melhor 

distribuição da palhada. 

C) O sistema conservacionista é qualquer sistema de 

preparo do solo que reduza a perda de solo ou água, 

comparado com os sistemas de preparo que o 

deixam limpo e nivelado. 

D) O sistema de plantio direto não envolve preparo de 

solo, a não ser na faixa e profundidade onde a 

semente será plantada. 

 

35) Os fungicidas de contato são adequados para uso 

preventivo (profiláticos/erradicantes), uma vez que 

eles agem por ação de contato na superfície das 

plantas em que eles foram aplicados. É exemplo de 

fungicida de contato: 

 

A) Chlorothalonil 

B) Procimidona 

C) Azoxystrobina 

D) Propiconazole  
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36)  Os nematóides são vermes cilindricos que habitam 
os mais diversos habitats do planeta, se alimentam 
de matéria orgânica, bactérias, algas, fungos, plantas 
e animais. Alguns deles são fitopatógenos e causam 
danos variados dependendo da espécie e da 
variedade da planta. Diante do exposto, assinale a 
alternativa errada. 

 

A) O nematóide Aphelenchoides besseyi é causador da 

doença chamada ponta branca do arroz. Os sintomas 

caracteristico dessa doença é clorose nas pontas das 

folhas, que depois ficam esbranquiçadas e retorcidas. 

E, o método mais eficiente de controle é o uso de 

sementes livres de nematóides e uso de variedades 

resistentes. 

B) Os nematóides das galhas, Meloidogyne javanica e 

Meloidogyne incognita são os principais responsáveis 

por grande parte das perdas na cultura da soja. O 

sintoma típico dessa doença é a formação de galhas, 

as quais não são destacadas facilmente da raiz sem 

machucá-las. 

C) O nematóide Tylenchulus semipenetrans é o 

nematóde mais importante e disseminado no 

algodoeiro, causa sintomas de nanismo, 

mosqueamento foliar e galhas em toda extensão da 

raiz. 

D) Ditylenchus dipsaci é o nematóide que causa severos 

danos na cultura do alho, caracteriza-se por ser de 

difícil controle.  Os sintomas em alho incluem 

nanismo, inchaço, folhas curtas e espessas, com 

manchas marrons ou amareladas e os bulbos ficam 

chochos. 

 

37)  Sobre o cultivo da macieira é INCORRETO afirmar: 
 
A) É necessário fazer tratamento químico para 

uniformizar a brotação e a floração da macieira, que 
consiste no uso de óleo mineral associado a 
cianamida hidrogenada e ao cobre, que deve ser 
aplicado no início do período de dormência. 

B) O armazenamento deve manter a qualidade interna e 
externa da fruta, devendo-se assegurar o 
funcionamento regular das câmaras de conservação, 
por meio da observação periódica dos equipamentos 
de refrigeração e controle de gases (atmosfera 
controlada). 

C) O raleio na macieira pode ser manual ou químico. 
São permitidas até três frutas por gema para as 
cultivares de pedúnculo longo (Gala) e duas frutas 
por gema para cultivares de pedúnculo curto (Fuji e 
Golden), respeitando-se o máximo de 140 frutas por 
metro quadrado de copa. 

D) A poda verde só deverá ser realizada em plantas que 
apresentem excesso de crescimento vegetativo, 
eliminando-se os ramos na base, para favorecer à 
entrada de luz no interior da planta. 

38)  Assinale a alternativa correta: 

 

A) O sistema semi-intensivo é quando os frangos são 

criados em liberdade e podem debicar e esgravatar a 

volta da casa à procura de comida. 

B) Podem discernir-se três formas de explorações 

avícolas para criação de galinhas: extensiva, 

intensiva e semi-intensiva. 

C) Nos sistemas intensivos as galinhas encontram-se 

confinadas a um espaço aberto vedado com arame. 

Existe um pequeno galinheiro onde se podem fechar 

as galinhas à noite. 

D) O sistema extensivo consiste em galinheiros 

especiais com espaços para as galinhas andarem à 

vontade, deambulando. O tamanho dos bandos de 

aves nesse sistema de produção normalmente situa-

se nos milhares. 

 

39)  São exemplos de raças de gado de corte: 

 

A) Gir, Guzerá e Sindi  

B) Jersey, Guernsey e Ayrshire 

C) Angus, Charolês e Caracu 

D) Holandesa, Pardo-Suíça e Simental 

 

40)  Todos os nutrientes devem estar presentes no solo 

na forma e na quantidade adequada para produzir 

resultados satisfatórios. Cada nutriente desempenha 

funções definidas dentro da planta e nenhum pode 

ser substituído por outro, no entanto, o excesso ou a 

carencia de cada nutriente acarreta problemas. 

Sobre a nutrição mineral de plantas é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) Plantas com excesso de N apresentam folhas de 

coloração verde escura, com folhagem suculenta, 

tornando-a mais suscetível às doenças e ataque de 

insetos ou déficits hídricos 

B) A carência de fosfato causa distúrbios severos no 

metabolismo e desenvolvimento das plantas, 

levando a menor perfilhamento em gramíneas, 

redução no número de frutos e sementes 

C) o boro está envolvido com várias enzimas, 

principalmente naquelas que atuam na fixação de N2 

atmosférico (nitrogenase) e na redução do nitrato 

(nitrato-redutase) 

D) Os sintomas de deficiência de manganês aparecem 

inicialmente nas folhas novas na forma de clorose 

internerval, ou de pequenas manchas necróticas.  

 

 


