ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

173 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO
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.
Língua Portuguesa
10

Informática
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com
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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.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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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.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presente
-passado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária às suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce
a mesma função sintática da oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“comparativa”.

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é:
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1),
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20),
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).
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INFORMÁTICA
11) Considere o seguinte trecho de uma planilha
editada no Microsoft Excel 2013 em português:

QUESTÕES DE 11 A 15
13) Considere as afirmações abaixo sobre
navegação na Internet e correio eletrônico:
I. No navegador Google Chrome, um atalho de
teclado que permite reabrir a última guia fechada
e acessá-la é CTRL + T.
II. Um proxy é um servidor que age como um
intermediário para requisições de clientes
solicitando recursos de outros servidores. No
Firefox as configurações de conexão para usar
um servidor proxy podem ser definidas no botão
.
III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao
usuário enviar e receber mensagens usando um
navegador de internet.

Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se,
respectivamente, as fórmulas
= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).
Os resultados obtidos nas células B4 e B6
decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são,
respectivamente,
(A) 6 e 4.
(B) 3 e 1.
(C) 1 e 3.
(D) 4 e 9.
12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções
na
ferramenta Microsoft
Office
Excel
2013 (configuração padrão).
I.
II.
III.

(A)
(B)
(C)
(D)

A função HOJE é útil quando você precisa exibir
a data e a hora atuais em uma planilha .
A função ARRED arredonda um número para um
número especificado de dígitos.
A função CONT.VALORES conta o número de
células que não estão vazias em um intervalo.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO (173)

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da
informação, malwares e pragas virtuais, julgue os
itens abaixo:
I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por
atacantes para capturar as teclas digitadas pelos
usuários em teclados virtuais.
II. Worm é um programa ou parte de um programa
de computador, que se propaga inserindo cópias
de si mesmo e se tornando parte de outros
programas e arquivos.
III. Um firewall é um dispositivo de segurança da
rede que monitora o tráfego de rede de entrada e
saída e decide permitir ou bloquear tráfegos
específicos de acordo com um conjunto definido
de regras de segurança.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos
conceitos de Internet e intranet.
I.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)

É possível acessar a intranet apenas de
computadores que estejam com o mesmo
sistema operacional do servidor.
A intranet é uma rede interna, com acesso
somente para os funcionários de uma
determinada empresa e, muitas vezes, liberado
somente no ambiente de trabalho e em
computadores registrados na rede.
Na internet são utilizados protocolos específicos
como DNS e HTTPS, que não usados na
intranet.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte
/ impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a
insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na mesorregião do leste
maranhense e na microrregião de Porto Franco.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Nutriente é definido como um elemento químico
essencial às plantas, ou seja, sem ele a planta
não vive. Para que um elemento químico seja
considerado nutriente, é preciso atender aos dois
critérios de essencialidade, o direto ou o indireto
ou ambos. Assinale a alternativa na qual a
afirmação abaixo é um critério direto de
essencialidade para que um elemento químico
seja considerado como um nutriente para as
plantas:
(A) Na ausência do elemento químico, a planta não
completa o seu ciclo de produção (vegetativo e
reprodutivo).
(B) O elemento químico não pode ser substituído por
nenhum outro.
(C) O elemento químico participa de algum composto
ou de alguma reação, sem a qual a planta não
vive.
(D) O elemento químico deve ter um efeito direto na
vida da planta e não exercer apenas o papel de,
com sua presença no meio, neutralizar efeitos
físicos, químicos ou biológicos desfavoráveis ao
vegetal.
22) A partir da matéria seca e do conteúdo dos
nutrientes na planta, pode-se calcular os índices
nutricionais que compreendem a eficiência de
absorção, de translocação e, por fim, de
utilização dos nutrientes para conversão em
matéria seca. Assinale a alternativa que
corresponde a estes índices descritos abaixo:
I. Este índice indica a capacidade da planta de
transportar os nutrientes da raiz para a parte
aérea.
II. Este índice indica a capacidade de produção de
grãos por unidade de fertilizantes aplicado no
solo.
III. Este índice indica o quanto do nutriente aplicado
no solo a planta conseguiu absorver.
(A) I. Eficiência de utilização; II. Eficiência de
absorção; III. Eficiência agronômica.
(B) I. Eficiência de recuperação; II. Eficiência
fisiológica; III. Eficiência de absorção.
(C) I. Eficiência de translocação; II. Eficiência
agronômica; III. Eficiência de recuperação.
(D) I. Eficiência agronômica; II. Eficiência
translocação; III. Eficiência fisiológica.
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23) Sobre os sistemas mecânicos de colheita,
assinale a alternativa correta:
(A) Nas máquinas para colheita do tipo colhedoras
combinadas, as operações realizadas pelos
mecanismos
de
separação
têm
como
componentes o bandejão, a peneira superior, a
extensão da peneira superior, a peneira inferior e
o ventilador.
(B) Após passar pelo sistema de trilha e separação,
grãos e impurezas devem ser levados ao sistema
de limpeza da máquina. Eles podem ser levados
por gravidade ou por meio de um transportador.
Na operação por gravidade, após passarem
pelas aberturas do saca-palhas, os grãos são
direcionados para uma bandeja recolhedora –
chamada de bandejão, localizada abaixo de cada
uma de suas seções. É o bandejão que
encaminha o produto para a limpeza.
(C) Na Colhedora de fluxo radial, que é o tipo mais
comum, o material flui paralelamente ao eixo do
cilindro, que é longo e realiza a trilha e a
separação.
(D) O molinete é um cilindro giratório (100 a 150 rpm)
que ocupa toda a largura da plataforma de corte.
É composto de dois helicoides com passo em
sentidos opostos que levam as plantas para o
centro da plataforma, até o canal alimentador.
24) Que nome recebe as sementes que conservam o
endosperma quando maduras?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sementes Gimnospermas.
Sementes Albuminosas.
Sementes Exalbuminosas.
Sementes Exospermadas.

25) Sobre a avaliação de custos e da rentabilidade
agrícola, assinale a alternativa correta:
(A) O Instituto de Economia Agrícola (IEA)
desenvolveu e utiliza a estrutura de custo
operacional, conceituado como despesas
efetivamente desembolsadas pelo agricultor
mais a depreciação de máquinas e benfeitorias
específicas da atividade, incorporando-se outros
componentes de custos, que visam obter o custo
operacional total de produção e viabilizar a
análise de rentabilidade no curto prazo.
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(B) O custo de comercialização é composto pelos
custos
diretos
(mão-de-obra,
materiais,
operações de máquinas), que podem ser
calculados com exatidão, não havendo com
relação a eles qualquer restrição; já os custos
indiretos, que se associam diretamente à
atividade (mão-de-obra indireta, depreciação de
máquinas
e
construções,
administração,
serviços, etc.) são o custo operacional efetivo.
(C) Desconsiderando-se os impostos, entre outros,
visando uma simplificação, pode-se dizer que o
preço de venda é constituído do custo de
produção mais o lucro, de tal forma que,
considerando na agricultura que os produtores
são tomadores de preço, o lucro será maior ou
menor dependendo do custo, item sobre o qual o
empresário não tem condições de atuar.
(D) Na apropriação correta de custos, no custo
operacional total não deverá ser contabilizado a
depreciação de máquinas e os juros de custeio.
26) Quando falamos de amostragem de solo, isso
implica que as amostras de solos são enviadas
ao laboratório para análise. Na interpretação dos
resultados da análise do solo, o que significa a
capacidade de troca catiônica efetiva?
(A) A soma das concentrações de soma de bases
mais a acidez potencial.
(B) A soma das concentrações de potássio, cálcio,
magnésio e sódio.
(C) A porcentagem de soma de bases presentes na
capacidade de troca catiônica total.
(D) A soma das concentrações da soma de bases
mais alumínio.
27) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem
verdadeiras e (F) se forem falsas, e, em seguida,
assinale a alternativa correta:




) Nas Leis da Adubação, a Lei do Máximo
estabelece que, ao aumentar ainda mais as
doses de um
nutriente, observa-se que os
rendimentos começam a aumentar.
) A calagem deve ser realizada de forma
técnica. Para isso, devemos utilizar as duas
fórmulas (a de necessidade de calagem e a de
quantidade de calcário) e o calcário adequado
para as diferentes situações. A calagem é feita
sempre depois da adubação.
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(A)
(B)
(C)
(D)

) O conhecimento da fertilidade dos solos é
fundamental para a expressão do potencial
máximo das culturas.
) A calagem, apesar de sua utilidade, prejudica
a disponibilidade de nutrientes no solo para
melhor desenvolvimento das culturas.
(F); (F); (V); (F).
(V); (F); (V); (F).
(V); (V); (F); (F).
(F); (V); (V); (V).

28) Dos principais parâmetros da mecânica de
aplicação de defensivos agrícolas no que diz
respeito aos componentes de pulverização, que
parâmetro define a quantidade de princípio ativo
ou de gotas aplicadas por unidade de área, ao
longo de uma faixa tratada longitudinal e
transversalmente, e onde essa distribuição de
gotas na faixa é de grande importância na análise
de um tratamento?
(A)
(B)
(C)
(D)

Tamanho de gota.
Faixa de deposição.
Espectro de gota.
Densidade de gota.

29) Assinale a alternativa que apresenta um item
considerado um insumo dentro da administração
rural:
(A)
(B)
(C)
(D)

As colheitadeiras.
A Calagem.
Os defensivos.
Os custos operacionais.

30) Dos métodos de controle de pragas e doenças
em plantas, que tipo de controle é composto
principalmente por venenos estomacais e,
portanto, eficazes somente contra insetos
mastigadores?
(A)
(B)
(C)
(D)

Controle cultural.
Controle biológico.
Controle químico orgânico natural.
Controle químico inorgânico.
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31) As ações de planejamento agrícola devem ser
analisadas quando o empreendimento agrícola
começa a ser programado, considerando
informações da condição climática local e de sua
variabilidade interanual para avaliar níveis
probabilísticos de risco associado ao clima. Qual
afirmação abaixo refere-se à demanda de
irrigação dentro do contexto de um planejamento
agrícola:
(A) A produtividade das culturas agrícolas é
condicionada pelo clima, uma vez que a radiação
solar é fonte de energia e o fotoperíodo
determina o tempo de duração da fotossíntese; a
temperatura do ar regula inúmeras reações na
planta, como o desenvolvimento, taxa
fotossintética e respiração; a chuva é fonte de
água para a planta; e o vento renova o
fornecimento de CO2 para a planta e influencia a
evapotranspiração, juntamente com a umidade
relativa.
(B) Avalia-se a relação entre as condições climáticas
registradas no local e as necessidades
agrometeorológicas da cultura nas diferentes
fases de desenvolvimento. Por exemplo, para a
cultura da soja deve se evitar data de semeadura
em que a floração e enchimento de grão ocorram
em um período de baixa disponibilidade hídrica.
Essa metodologia é utilizada pelo zoneamento
agrícola de risco climático do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
(C) Como as plantas têm seu desenvolvimento, ou
seja, o tempo entre o plantio e a colheita definido
pela temperatura do ar e fotoperíodo, é possível
estimar o tempo fototermal que uma cultura
demora para completar o ciclo em uma
determinada região. Essa metodologia é melhor
do que se utilizar apenas o número de dias, pois
a soma térmica total necessária para a colheita
será sempre a mesma, independente do local,
mas sim da temperatura do ar e do fotoperíodo.
(D) Utiliza-se o balanço hídrico, computando a
diferença entre a entrada de água no sistema via
chuva
ou
irrigação
e
a
saída
via
evapotranspiração, determinando quando e
quanto será necessário irrigar a cultura. As
informações de volume e frequência de irrigação
auxiliam em determinar a viabilidade econômica
do empreendimento agrícola.

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO (173)

32) Quais são os climas representados pelos
algarismos I e II no mapa do Brasil abaixo?

I
II

(A)
(B)
(C)
(D)

I. Subtropical úmido; II. Tropical.
I. Tropical; II. Equatorial úmido.
I. Subtropical úmido; II. Temperado.
I. Equatorial úmido; II. Tropical.

33) Que tipo de grade agrícola é apropriada para
operações de acabamento de solo como
nivelamento, destorroamento e recobrimento de
sementes?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ultraleve
Leve
Moderada
Intermediária

34) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras
e, em seguida, assinale a alternativa correta:
I. A remoção dos materiais indesejáveis do meio do
lote de sementes só é possível se houver
diferença física entre os componentes. As
propriedades físicas usadas para a separação
são largura, espessura, comprimento, peso
forma, peso específico, textura superficial, cor,
condutibilidade elétrica e afinidade por líquidos.
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II. Algumas sementes necessitam de operações
especiais
(desaristamento,
debulha,
descascamento e escarificação) para que
possam ser beneficiadas, como é o caso das
sementes palhentas e aristadas, milho em
espiga, algodão, amendoim e de sementes duras
e múltiplas.
III. A recepção no processo de beneficiamento de
sementes é o processo pelo qual se obtém uma
pequena fração de sementes que irá representar
o lote nos testes para avaliação da qualidade,
determinação da umidade, pureza e viabilidade.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.
Somente a afirmação I é verdadeira.
As afirmações I, II e III não são verdadeiras.

35) A armazenagem de sementes inicia-se quando
estas alcançam o ponto de maturação fisiológica.
Sobre a armazenagem de sementes, é correto
afirmar que:
(A) As embalagens impermeáveis constituem-se em
saco de tecido (algodão, aniagem ou juta), de
papel multifoliado e de plástico ou polipropileno
trançado, de amplo uso pelo seu baixo custo.
Esses tipos permitem trocas de umidade entre a
semente e o ar ambiente do armazém, logo, as
sementes tendem ao Ponto de Equilíbrio
Higroscópico (PEH).
(B) O potencial de armazenagem das sementes não
varia entre espécies em condições favoráveis
idênticas. Essa invariabilidade está determinada
pelo período de tempo em que certa proporção
de sementes morre ou, inversamente,
permanecem vivas.
(C) Se as sementes são armazenadas a granel com
elevado teor de água (maior que 13%), a sua
atividade metabólica produz calor, o qual
aumenta a temperatura da massa de sementes
perigosamente, acelerando a atividade biológica,
podendo chegar a matar as sementes. Isso
poderia ser evitado se essa armazenagem fosse
feita em silos secadores, com a finalidade de
fazer secagem através da aeração constante do
silo e, por consequência, da massa de sementes.
(D) Sementes recalcitrantes são aquelas que
alcançaram sua maturidade na planta mãe com
conteúdo de água relativamente baixos. Podem
ser secadas artificialmente até baixos teores de
água sem sofrer danos e armazenadas por
períodos longos, especialmente quando a
temperatura é baixa.

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO (173)

36) No quadro abaixo sobre pragas que atacam e
reduzem a produção das culturas, relacione a
coluna 1 com a coluna 2 e, em seguida, assinale
a alternativa com a sequência correta:
COLUNA 1

COLUNA 2

(1) Coleoptera

( ) Percevejos

(2) Lepidoptera

( ) Besouro

(3) Hymenoptera

( ) Mariposas

(4) Hemiptera

( ) Formigas

(5) Homoptera

( ) Cigarras

(A)
(B)
(C)
(D)

(2); (1); (4); (5); (3).
(5); (1); (2); (3); (4).
(4); (1); (2); (3) ;(5).
(3); (5); (2); (1); (4).

37) Sobre os métodos de controle de doenças e
pragas, assinale a alternativa incorreta:
(A) Os insetos utilizam odores para localização de
presas, defesa e agressividade, seleção de
plantas, escolha de locais de oviposição,
acasalamento, organização das atividades
sociais
e
diversos
outros
tipos
de
comportamento.
(B) A detecção de pragas, como forma de utilização
de feromônios e aleloquímicos no manejo
integrado de pragas, consiste no uso do
semioquímico para verificação da presença da
praga em áreas onde ela ainda não existe.
(C) O uso de plantas iscas, como utilização de
aleloquímicos no manejo integrado de pragas,
utiliza-se de plantas que sejam hospedeiras da
praga, mas que sejam mais atrativas às pragas
que a cultura que está no campo.
(D) Os semioquímicos podem ser divididos em:
aleloquímicos e feromônios. Os feromônios são
substâncias
químicas
envolvidas
na
comunicação entre organismos de espécies
diferentes. Já os aleloquímicos são substâncias
químicas ou misturas destas, envolvidas na
comunicação entre indivíduos da mesma
espécie.
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38) Dentro das definições de termos no Balanço
Hídrico, a Evaporação Latente é a taxa de
evaporação de uma superfície horizontal, úmida
e plana, que:
(A) Está em contato com a atmosfera, na qual a
pressão de vapor é afetada pela evaporação da
água no evaporímetro.
(B) Absorve toda a radiação solar e da atmosfera e
não irradia como um corpo negro à temperatura
do ar.
(C) Está totalmente exposta ao vento.
(D) Não tem a mesma temperatura do ar.
39) Todo defensivo agrícola no Brasil exibe no rótulo
sua classificação toxicológica (potencial de risco
à saúde humana) e sua classificação ambiental
(potencial de risco ao meio ambiente). O
defensivo agrícola que recebe o código de cor
amarela caracteriza que:
(A) É de classe II e é muito perigoso ao meio
ambiente.
(B) É de classe I e é pouco tóxico.
(C) É de classe IV e perigoso ao meio ambiente.
(D) É de classe III e medianamente tóxico.
40) Assinale a alternativa que se refere ao método
de determinação do conteúdo de água no solo
descrito abaixo:
“Baseia-se na reação do carbureto de cálcio com a
água, produzindo acetileno. Uma amostra de solo é
colocada em um recipiente hermeticamente fechado
contendo carbureto de cálcio. O acetileno produzido
da reação do carbureto com a água da amostra de
solo produz uma pressão no interior do recipiente que
é lida por manômetro conectado ao recipiente. A
pressão produzida é diretamente proporcional à
produção do acetileno que, por sua vez, depende do
teor de umidade presente na amostra. É um método
simples, rápido e barato, usado quando não se
necessita de apurada precisão.”
(A)
(B)
(C)
(D)

Método das Pesagens
Método Speedy
Método Graviométrico
Método Frigideira
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