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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 28/07/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século 1 

XVII marca a autonomia da ciência, a partir do momento que ela busca seu próprio método desligado da reflexão filosófica. 2 

O exemplo clássico de procedimento científico das ciências experimentais nos mostra o seguinte: inicialmente há 3 

um problema que desafia a inteligência humana, o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu 4 

controle, a fim de confirmá-la ou não, porém nem sempre a conclusão é imediata sendo necessário repetir as experiências 5 

ou alterar inúmeras vezes às hipóteses. 6 

A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras 7 

similares. Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira 8 

racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, 9 

consequentemente também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de 10 

conhecimento sistemático, preciso e objetivo. 11 

Nos primórdios da civilização os gregos foram os primeiros a desenvolver um tipo de conhecimento racional mais 12 

desligado do mito, porém, foi o pensamento laico, não religioso, que logo se tornou rigoroso e conceitual fazendo nascer a 13 

filosofia no século VI a.C. 14 

Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos, e sua principal preocupação era a 15 

cosmologia, ou estudo da natureza. Buscavam o princípio explicativo de todas as coisas (arché), cuja unidade resumiria a 16 

extrema multiplicidade da natureza. As respostas eram as mais variadas, mas a teoria que permaneceu por mais tempo foi 17 

a de Empédocles, para quem o mundo físico é constituído de quatro elementos: terra, água, ar e fogo. 18 

Muitos desses filósofos, tais como Tales e Pitágoras no século VI a.C. e Euclides no século III a.C. ocupavam-se 19 

com astronomia e geometria, mas, diferentemente dos egípcios e babilônios, desligavam-se de preocupações religiosas e 20 

práticas, voltando-se para questões mais teóricas. [..]. 21 

O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo: há um problema que desafia a inteligência; o cientista 22 

elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não. A conclusão é então 23 

generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. Além disso, quase nunca 24 

se trata de um trabalho solitário do cientista, pois, hoje em dia, cada vez mais as pesquisas são objeto de atenção de grupos 25 

especializados ligados, às universidades, as empresas ou ao Estado. De qualquer forma, a objetividade da ciência resulta 26 

do julgamento feito pelos membros da comunidade científica que avaliam criticamente os procedimentos utilizados e as 27 

conclusões, divulgadas em revistas especializadas e congressos. 28 

Assim, dentro da visão do senso comum (isto é, um vasto conjunto de concepções geralmente aceita como 29 

verdadeiras num determinado meio social. Repetidas irrefletidamente no cotidiano, algumas dessas noções escondem ideias 30 

falsas, parciais ou preconceituosas. É uma falta de fundamentação, tratando-se de um conhecimento adquirido sem base 31 

crítica, precisa, coerente e sistemática), a ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações 32 

universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever os acontecimentos e, consequentemente, também agir 33 
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sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e 34 

objetivo. Entretanto, apesar do rigor do método, não é conveniente pensar que a ciência é um conhecimento certo e 35 

definitivo, pois ela avança em contínuo processo de investigação que supõe alterações à medida que surgem fatos novos, 36 

ou quando são inventados novos instrumentos. 37 

Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos que 38 

desenvolveram técnicas para aplicá-las de maneira mais precisa. No século XX, a teoria da relatividade de Einstein 39 

desmentiu a concepção clássica que a luz se propaga em linha reta. Isso serve para mostrar o caráter provisório do 40 

conhecimento científico sem, no entanto, desmerecer a seriedade e o rigor do método e dos resultados. Ou seja, as leis e as 41 

teorias continuam sendo de fato hipóteses com diversos graus de confirmação e verifica a habilidade, podendo ser 42 

aperfeiçoadas ou superadas. 43 

A partir da explanação feita acima será que podemos afirmar que existe um método universal? Será que os métodos 44 

universais devem ser considerados válidos para situações diversas? E tendo situações diferentes podemos qualificá-las 45 

como universais? Como descrever relações universais através de métodos “individuais”? Será que esse tipo de método é 46 

realmente válido universalmente? Será que podemos nomear o método como sendo universal? 47 

Segundo Alan Chalmers, em sua obra A Fabricação da ciência, “a generalidade e o grau de aplicabilidade de leis 48 

e teorias estão sujeitos a um constante aperfeiçoamento”. A partir dessa afirmação podemos concluir que o método 49 

universal, na realidade, não é tão genérico assim, ou melhor, não é tão absoluto, pois está sujeito a uma substituição 50 

constante. Para Chalmers, não existe nenhum método universal ou conjunto de padrão universal, entretanto, permanecem 51 

modelos  históricos ocasionais subentendidos nas atividades bem-sucedidas, porém, isso não significa que vale tudo na área 52 

epistemológica. 53 

A questão da substituição constante das teorias ficou bem explícita na sucinta explanação da história da ciência 54 

realizada anteriormente, onde tivemos a clara mudança de uma teoria, método ou hipótese por outra mais coerente dentro 55 

de sua época histórica e/ou científica. 56 

Diante disso tudo que foi visto, do conhecimento científico e senso comum, podemos, pelo menos, fundamentar 57 

que a ciência tem por objetivo estabelecer generalizações aplicáveis ao mundo, pois desde a época da revolução estamos 58 

em posição de saber que essas generalizações científicas não podem ser estabelecidas a priori; temos que aceitar que a 59 

exigência de certeza é mera utopia. Entretanto, a exigência de que nosso conhecimento esteja sempre sendo transformado, 60 

aperfeiçoado e ampliado é pura realidade. 61 

FONTE: https://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-cientifico-e-senso-comum 62 
 

01) O texto revela 
 

(A) que o conhecimento científico tem limites muito claros. 

(B) a infinidade da ciência. 

(C) que o conceito de irreversibilidade das teorias 
científicas se confirma. 

(D) que o conhecimento científico, em razão da sua 
versatilidade, torna-se inconfiável. 

 
 
 
 
 

02) Quanto à linguagem do texto, é correto afirmar: 
 

(A) Apresenta-se relacionada com os acontecimentos 
retratados no texto, porém de forma invariavelmente 
linear. 

(B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa de 
tornar evidente a significação de vários termos. 

(C) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do 
articulista é apenas informar sobre a evolução da 
formação do conhecimento científico. 

(D) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a 
participação do enunciador do discurso nos 
acontecimentos retratados. 
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03) Há exemplo de predicado verbal na oração da 
alternativa 

 

(A) “os gregos foram os primeiros” (L.12). 

(B) “sua principal preocupação era a cosmologia” 
(L.15/16). 

(C) “As respostas eram as mais variadas,” (L.17). 

(D) “as leis de Newton foram reformuladas por diversos 
matemáticos” (L.38). 

 

04) “A conclusão é então generalizada, ou seja, 
considerada válida não só para aquela situação” (L.7) 

Considerando-se o fragmento transcrito, a função do 
vocábulo “só” não tem o efeito de 
 

(A) contrapor a posição assumida pelo enunciador. 

(B) maximizar o efeito da fala que a precede. 

(C) reforçar o discurso do enunciador. 

(D) ratificar a primeira assertiva. 
 

05) Uma das proposições a seguir constitui exemplo de 
erro ou desvio gramatical da norma culta padrão. 

 

(A) “Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do 
senso comum, busca compreender a realidade de 
maneira racional,” (L.8/9). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu 
os primeiros filósofos” (L.15). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 

 

06) O nome é o elemento central da frase-declaração em 
 

(A) “que ela busca seu próprio método” (L.2). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “O método científico inicialmente ocorre do seguinte 
modo” (L.22). 

(D) “...que foi visto” (L.57). 
 

07) Exerce a mesma função de “de conhecimento” 
(L.10/11) a expressão 

 

(A) “de maneira racional” (L.8/9). 

(B) “da natureza” (L.16). 

(C) “de um trabalho” (L.25). 

(D) “do conhecimento” (L.40/41). 
 
 

 

08) Considerando-se os recursos linguísticos que 
compõem o texto, é correto afirmar: 

 

(A) O termo “quase” (L.24) expressa ideia de aproximação. 

(B) Os termos “ou” (L.23) e “ou” (L.31) exprimem, no 
contexto em que se inserem a mesma ideia: exclusão. 

(C) A expressão “Ou seja” (L.41) expressa uma retificação 
em relação à afirmação anterior. 

(D) Se o verbo  existir for substituído pelo verbo  haver, o 
termo “método” (L.44) não mudará de função sintática. 

 

09) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 
expressão 

 

(A) “métodos” (L.10). 

(B) “As respostas” (L.17). 

(C) “de quatro elementos” (L.18). 

(D) “novos instrumentos” (L.37). 
 

10) A oração “à medida que surgem fatos novos” (L.36), 
em relação à declaração principal do período, exprime 
valor semântico de  

 

(A) consequência. 

(B) proporcionalidade. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 
 

11) O termo transcrito à esquerda, cuja substituição, à 
direita, está coerente com o conteúdo do texto é 

 

(A) “mas” (L.17) – ressalva. 

(B) “apesar do” (L.35) – oposição. 

(C) “através de” (L.46) – modo. 

(D) “ou melhor” (L.50) – retificação. 
 

12) Exerce o mesmo valor morfológico de “que”, em 
“temos que aceitar“ (L.59), o termo destacado na 
alternativa 

 

(A) “também”, em “consequentemente também agir sobre 
a natureza.” (L.10). 

(B) “que”, em “que avaliam criticamente os 
procedimentos” (L.27). 

(C) “que”, em “podemos concluir que o método universal” 
(L.49/50). 

(D) “a”, em “pois está sujeito a uma substituição constante” 
(L.50/51). 
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13) Tem função predicativa o termo 
 

(A) “humana” (L.4). 

(B) “rigorosos” (L.34). 

(C) “válidos” (L.45). 

(D) “diferentes” (L.45). 
 

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples  “permaneceu” (L.17) e a composta em 

 

(A) tem permanecido. 

(B) tivesse permanecido. 

(C) tinha permanecido. 

(D) terá permanecido. 
 

15) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 
uma relação de dependência sintática com a ideia 
principal é 

 

(A) “há um problema que desafia a inteligência;” (L.22). 

(B) “...estabelece as condições para seu controle, a fim 
de confirmá-la ou não” (L.23). 

(C) “não é conveniente pensar” (L.35). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 
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16) A transformação dos dados gera a informação, a qual 
se define como uma coleção de fatos organizados de 
forma a possuir um valor adicional aos fatos em si. Das 
afirmações abaixo sobre as características da 
informação que determinam seu valor para a 
organização ou processo em análise, assinale àquela 
que não é verdadeira. 

 

(A) A informação também deve ser relativamente 
econômica para ser viabilizada. Os tomadores de 
decisão sempre precisam equilibrar o valor da 
informação com o custo de produzi-la. 

(B) A informação deve ser simples, não deve ser 
exageradamente complexa. Informação sofisticada e 
detalhada pode não ser necessária, pode até gerar 
sobrecarga de informações. 

(C) A informação confiável não pode ser dependente de 
nenhum outro fator, pois a confiabilidade da 
informação deve ser independente do método de coleta 
de dados. 

(D) A informação também deve ser simples, não deve ser 
exageradamente complexa. Informação sofisticada e 
detalhada pode não ser necessária, pode até gerar 
sobrecarga de informações. Quando um tomador de 
decisão dispõe de muita informação, há dificuldade 
em determinar qual delas é realmente importante. 

 

17) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 
seguida assinale alternativa correta: 

 
I. Assim como nos Softwares Livre, os códigos e as 

linhas comandos que foram desenvolvidos nos 
softwares Freeware, são disponibilizadas livremente. 

II. A maioria das licenças usadas na publicação de 
software livre permite que os programas sejam 
modificados e redistribuídos. Estas práticas são 
geralmente proibidas pela legislação internacional de 
copyright, que tenta justamente impedir que alterações 
e cópias sejam efetuadas sem a autorização do/s 
autor/es. As licenças que acompanham software livre 
fazem uso da legislação de copyright para impedir 
utilização não-autorizada, mas estas licenças definem 
clara e explicitamente as condições sob as quais 
cópias, modificações e redistribuições podem ser 
efetuadas, para garantir as liberdades de modificar e 
redistribuir o software assim licenciado. A esta versão 
de copyright, dá-se o nome de copyleft. 

III. Um pixel é um termo que significa picture element, ou 
componente de tela, é a menor unidade lógica que 
pode ser utilizada para construir uma imagem em tela. 
Um único pixel é normalmente formado pelo 
agrupamento de vários pontos de luz. Quanto maiores 
forem os pontos utilizados para criar um pixel e quanto 
mais pixels for mostrada no monitor melhor a 
resolução desse monitor. 

 

(A) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(C) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
 

18) Assinale a alternativa abaixo que se refere a um 
Phishing: 

 

(A) Um computador infectado costuma ser chamado de 
zumbi (zombie computer), pois pode ser controlado 
remotamente, sem o conhecimento do seu dono. 
Também pode ser chamado de spam zombie quando o 
bot instalado o transforma em um servidor de e-mails 
e o utiliza para o envio de spam. 

(B) É capaz de armazenar a posição do cursor e a tela 
apresentada no monitor, nos momentos em que o 
mouse é clicado, ou a região que circunda a posição 
onde o mouse é clicado. É bastante utilizado por 
atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 
usuários em teclados virtuais, disponíveis 
principalmente em sites de Internet Banking. 

(C) escrito em linguagem de script, como VBScript e 
JavaScript, e recebido ao acessar uma página Web ou 
por e-mail, como um arquivo anexo ou como parte do 
próprio e-mail escrito em formato HTML. Pode ser 
automaticamente executado, dependendo da 
configuração do navegador Web e do programa leitor 
de e-mails do usuário. 

(D) Você recebe um e-mail, em nome de um site de 
comércio eletrônico ou de uma instituição financeira, 
que tenta induzi-lo a clicar em um link. Ao fazer isto, 
você é direcionado para uma página Web falsa, 
semelhante ao site que você realmente deseja acessar, 
onde são solicitados os seus dados pessoais e 
financeiros. 

 

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) Para classificar os dados, o MS Excel segue alguns 
critérios de prioridade e organização. Por exemplo, ao 
classificar um texto alfanumérico, se uma célula 
contém o texto B100, o Excel coloca a célula: 

 

(A) Antes de uma célula que contenha a entrada B11. 

(B) Depois de uma célula que contenha a entrada B1A1. 

(C) Antes de uma célula que contenha a entrada B1. 

(D) Depois de uma célula que contenha a entrada BB0. 
 

20) O Menu Iniciar foi retirado do Windows 8, e no seu 
lugar foi introduzido um novo conceito, a saber: 

 

(A) Assistente Virtual Cortana. 

(B) Charms Bar. 

(C) Interface Metro. 

(D) Gadgets. 
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21) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida 
assinale a alternativa correta: 
 

I. O pH do solo e um indicativo da sua fertilidade atual, 
isto é, da forma química em que o alumínio se 
encontra, se toxica (Al(OH)3) ou precipitada (Al3+), 
do nível de solubilidade dos macros e 
micronutrientes e da atividade de micro-organismos 
no solo. 

II. Para o cálculo da soma de bases presentes nos solos, 
K+, Na+, Al3+, Ca2+ e Mg2+, todos os elementos 
devem estar expressos na mesma unidade 
(cmolc/dm3). As classes de interpretação para a soma 
de bases são genéricas e sem aplicação prática, sendo 
estimadas para auxiliar nos cálculos da CTC Total, 
CTC efetiva e saturação por alumínio. 

III. CTC Total é a capacidade de troca de cátions do solo, 
medida a pH 7, também representada pela letra T. 
Solos arenosos e/ou com elevado teor de matéria 
orgânica geralmente possuem elevada T, isto é, 
conseguem adsorver grande quantidade de nutrientes 
catiônicos. Solos argilosos apresentam baixa T e, 
mesmo com pequena adição de bases, estas estão 
suscetíveis a perdas por lixiviação. Solos de regiões 
de clima temperado, menos intemperizados, 
geralmente apresentam maior T do que solos de 
regiões tropicais. 

 

(A) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(B) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(C) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(D) As afirmações I, II e III não são verdadeiras. 
 

22) O nível de mineralização dos fertilizantes orgânicos é 
medido pela relação C/N. O valor abaixo de quanto, indica 
que o processo de mineralização já está estabilizado? 
 

(A) Abaixo de 15. 

(B) Abaixo de 20. 

(C) Abaixo de 25. 

(D) Abaixo de 30. 
 
 
 
 
 

23) A alteração da disponibilidade de alumínio e dos 
macros e micronutrientes em função do pH do solo está 
apresentada na Figura 1 abaixo. A reta “X” do gráfico 
representa a disponibilidade de quais nutrientes? 
 

 
(A) Molibdênio e Cromo. 

(B) Enxofre e Boro. 

(C) Potássio, Cálcio e Magnésio. 

(D) Manganês e Zinco. 
 

24) A adubação via foliar é recomendada somente para o 
fornecimento de alguns micronutrientes, principalmente de 
Zn. Dentro desse contexto, assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas do texto abaixo: 
 
Ressalta-se que o _____________________ é adicionado 
para aumentar a absorção de zinco, pois a presença de 
____ e ____ na calda de pulverização diminui a absorção 
de Zn pelas plantas. 

 

(A) sulfato de zinco; Mn; Cu. 

(B) ácido bórico; B; P. 

(C) cloreto de potássio; Cu; B. 

(D) sulfato de cobre; Ca; K. 
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25) Os climogramas são gráficos utilizados para 
representar as variações climáticas de uma determinada 
região ao longo do ano. O climograma abaixo se refere a 
que tipo de clima brasileiro? 
 

 
 

(A) Equatorial Úmido. 

(B) Tropical. 

(C) Semiárido. 

(D) Subtropical Úmido. 
 

26) Dentre os climas do Brasil descritos abaixo, assinale a 
alternativa que caracteriza o clima tropical: 
 

(A) É marcado pelas chuvas, que são resultado da 
convergência de ventos próximo à área equatorial, onde 
temos a ascensão vertical do ar, devido ao calor 
existente nesta faixa. As chuvas podem ultrapassar 
2.500mm anuais, um valor extremamente alto quando 
comparado às demais regiões. A temperatura do ar, que 
é fundamental para a ascensão vertical desse, é 
constante, fazendo com que a amplitude térmica anual 
não seja muito grande. As temperaturas médias 
mensais oscilam entre 24ºC e 27ºC. Sofre influência, 
principalmente, da Massa de ar equatorial continental, 
entretanto, a Massa de ar tropical atlântica e Massa 
Polar Atlântica, também atuam sobre a região. 

(B) As massas de ar que atuam na área, Massa de ar tropical 
atlântica e Massa de ar equatorial continental, não 
conseguem atingir a região com a eficiência com que 
atingem as áreas litorâneas e equatorial, pois devido à 
atuação de barreiras orográficas, chegam à região, 
fracas e com pouca umidade. As chuvas estão 
concentradas em um período que vai de março a maio, 
ou seja, durante a maior parte do ano esta região é 
assolada pela seca e pela pouca umidade, e que cada 
vez aumenta mais, devido à má utilização do solo da 
região que tem retirado a mata de caatinga para a 
criação de gado, fazendo com que esta área entre em 
acelerado processo de desertificação. 

(C) Conta com um valor acentuado de chuvas, podendo 
atingir 1.500mm anuais. É um clima influenciado pela 

Massa de ar tropical atlântica. As chuvas podem 
ocorrer, principalmente, de forma frontal com o choque 
da Massa de ar tropical atlântica e a Massa Polar 
Atlântica no inverno, ou de forma orográfica, quando 
no verão a Massa de ar tropical atlântica atinge as serras 
litorâneas provocando chuvas orográficas. 

(D) Este clima possui como características duas estações 
bem definidas: um verão chuvoso, devido à ação da 
Massa de ar equatorial continental e da Massa de ar 
tropical atlântica, e um inverno seco, devido à ação da 
Massa de tropical continental, que migrando para norte 
como as demais (devido ao maior aquecimento do 
Hemisfério Norte), acaba atingindo esta região com 
mais eficiência. Outra massa que pode atuar sobre a 
região é a Massa polar atlântica, devido ao movimento 
rumo ao norte das massas de ar no período de inverno 
no Hemisfério Sul.  

 

27) Variações climáticas ocorrem de forma periódica ao 
longo do ano e a cada dia, sobretudo em resposta ao balanço 
de radiação solar. Desta forma, não é correto afirmar que: 
 

(A) A alternância de períodos quentes e frios determina o 
padrão fenológico típico anual de cada espécie vegetal. 
Por outro lado, oscilações aperiódicas podem ocorrer 
ao longo do ano, modificando o padrão fenológico das 
plantas, de um ano para outro. 

(B) Em princípio, ao serem transferidas para regiões mais 
frias, as plantas tendem a alongar o ciclo, tornando-se 
mais tardias. Isto se deve ao menor acúmulo de graus-
dia. Este efeito poderá ser compensado ou ampliado 
pela variação fotoperiódica, dependendo do caso 
especifico. Por este motivo, em geral, variedades 
precoces se adaptam melhor em regiões frias por 
apresentar temperaturas basais mais baixas ou por 
necessitarem menor soma de graus-dia que variedades 
tardias. 

(C) Em relação aos efeitos das variações climáticas entre 
locais ou regiões, caso a longitude seja diferente, 
poderá haver efeito interativo entre fotoperíodo e 
temperatura sobre a fenologia das plantas, se estas 
tiverem resposta fotoperiódica. Uma mesma variedade 
pode alongar ou reduzir o ciclo, dependendo da 
combinação nas alterações de temperatura e 
fotoperíodo entre regiões. 

(D) O aumento das temperaturas noturnas tende a acelerar 
o ciclo das plantas, em função do maior acúmulo de 
graus-dia. Por outro lado, o aumento da respiração 
noturna reduz a assimilação liquida das plantas. Assim, 
a produção das plantas (biomassa e frutos) deverá 
reduzir-se, pelo encurtamento do ciclo e as perdas por 
respiração. 
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28) Os sintomas de deficiência de nutrientes em uma 
planta correspondem à expressão da desordem metabólica 
resultante do suprimento insuficiente de um elemento 
essencial. Estas desordens estão relacionadas com os papéis 
executados pelo elemento no funcionamento normal da 
planta. A coloração verde-escura de folhas mais velhas 
(primeiramente) associadas ao aparecimento da cor 
púrpura, devido ao acúmulo de antocianina, é um sintoma 
característico da deficiência de qual nutriente? 
 

(A) Cálcio. 

(B) Fósforo. 

(C) Potássio. 

(D) Cobre. 
 

29) A irrigação é uma prática agrícola cujo objetivo é 
atender as necessidades hídricas das culturas. Tanto as 
irrigações deficientes como a irrigações excessivas são 
prejudiciais, reduzindo o rendimento das lavouras. O ideal 
é se aplicar a lâmina ótima, o que depende basicamente do 
monitoramento do balanço hídrico. No gráfico abaixo, a 
seta indica que houve rendimento afetado pelos seguintes 
fatores, exceto: 
 
 

 
(A) Deficiência hídrica. 

(B) Lixiviação. 

(C) Erosão laminar. 

(D) Ocorrência de doenças devido à alteração do 
microclima. 
 
 
 
 
 
 
 

30) Arados de aivecas são caracterizados por uma 
superfície torcida, denominada aiveca, a qual é responsável 
pela elevação, torção, fraturamento e queda com inversão 
parcial da leiva previamente cortada pela relha. Assinale a 
alternativa que se refere a sega: 
 

(A) Este componente tem por finalidade realizar o corte 
transversal da leiva de solo e iniciar a elevação desta. 

(B) Este elemento é quem realiza o corte vertical da fatia 
de solo a ser invertido, ela tem a finalidade de cortar a 
vegetação, quando existe uma grande quantidade de 
cobertura vegetal no solo a ser preparado. 

(C) Tem por finalidade realizar em alguns casos o corte 
vertical e completar a reversão da leiva de solo. 

(D) É o componente responsável pela estabilidade do 
arado. Ele é arrastado na parede do sulco, equilibrando as 
forças do implemento. 
 

31) A velocidade do vento é normalmente maior quanto 
maior for a altura em relação ao solo. Dessa forma, quanto 
mais próximo do solo estiverem os bicos do seu alvo, menor 
probabilidade de ocorrer deriva. Porém, abaixando-se a 
barra sem fazer ajustes nos espaçamentos dos bicos 
poderemos produzir uma faixa de pulverização irregular 
com faixas sem tratamento, principalmente se forem 
utilizadas pontas de jato leque. Este problema pode ser 
reduzido usando-se uma ponta de maior ângulo, a saber: 
 

(A) 95º 

(B) 105º 

(C) 100º 

(D) 110º 
 

32) A utilização incorreta de defensivos agrícolas pode 
trazer consequências à saúde humana e ambiental. Nas 
embalagens existe a classificação quanto ao potencial de 
periculosidade ambiental (PPA) do produto, onde a classe 
III indica: 
 

(A) Muito perigoso para o meio ambiente. 

(B) Altamente tóxico. 

(C) Perigoso para o meio ambiente. 

(D) Extremamente tóxico. 
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33) O conjunto de mecanismos que compõe o sistema de 
corte e alimentação de uma colhedora combinada é 
normalmente conhecido como plataforma. Nas colhedoras 
existem plataformas que cortam o produto, denominadas 
plataformas de corte, sendo que as plataformas flexíveis são 
apropriadas para culturas como: 
 

(A) Arroz e feijão. 

(B) Trigo e cevada. 

(C) Cevada e soja. 

(D) Soja e Feijão 
 

34) As sementes que conservam o endosperma quando 
maduras são ditas sementes albuminosas ou 
endospermadas, enquanto que as destituídas de endosperma 
são ditas exalbuminosas ou exospermadas, como as 
Leguminosae, Orchidaceae e Compositae. As substâncias 
de reserva acumuladas nas sementes variam muito. Dos 
exemplos citados abaixo, assinale aquele que não está 
correto: 
 

(A) No feijão as reservas são acumuladas na forma de 
amido nos cotilédones. 

(B) No amendoim acumulam-se óleos nos cotilédones, 
assim como na mamona. 

(C) Nos cereais também predomina o amido, mas 
acumulado no endosperma. 

(D) Na soja são as proteínas, reservadas nos cotilédones. 
 

35) O planejamento é um trabalho de preparação para 
qualquer empreendimento que segue roteiro e métodos 
determinados procurando antever as consequências de uma 
ação. O planejamento agrícola representa um desafio muito 
grande, tendo em vista que os empreendimentos desse setor 
estão sujeitos a um grande número de variáveis, como a 
dependência de recursos naturais, a sazonalidade de 
mercado, a perecibilidade dos produtos, o ciclo biológico de 
vegetais e o tempo de maturação dos produtos. Nesse 
sentido, assinale a alternativa no qual a afirmação não é 
verdadeira: 
 

(A) Um plano comercial de longo prazo é mais indicado 
para atividades com mudanças constantes, como um 
produtor de bezerros que vende seu rebanho em leilões, 
nos quais os preços variam a cada lote vendido. 

(B) Em nível estratégico, o planejamento das finanças 
apresentará maior grau de importância quanto maior for 
o valor das entradas e das saídas de dinheiro necessário 
para a condução das atividades da empresa. Assim, 
dificilmente encontraremos um produtor que 
movimente grandes valores financeiros para realizar a 

produção – como é o caso de produtores de algodão, 
batata, tomate, entre outros – sem um bom plano 
financeiro em longo prazo. 

(C) O planejamento da área de recursos humanos poderá 
exigir menor atenção do gestor em empresas com baixa 
demanda de mão de obra ou que não exijam trabalho 
muito especializado, como, por exemplo, a criação 
extensiva de bovinos ou de reflorestamento. 

(D) O planejamento operacional das finanças é importante 
pelo alto valor do capital de giro necessário para a 
produção, levando a uma maior frequência de 
operações de compras de insumos e vendas da 
produção. Nesse caso, um bom plano financeiro de 
curto prazo seria mais útil para um produtor de leite ou 
de hortaliças do que para um produtor de eucalipto ou 
de cana-de-açúcar, por exemplo. 

 

36) O conhecimento dos conceitos associados às 
atividades administrativas e operacionais da empresa rural 
é de fundamental importância para o desenvolvimento da 
gestão das propriedades rurais. É necessário que haja o 
reconhecimento de que a gestão da propriedade rural 
(empresa rural) pode sofrer a influência de fatores internos 
e externos à propriedade. Nas afirmações abaixo, assinale 
(V) se forem verdadeiras e (F) se forem falsas e em seguida 
assinale a alternativa correta: 
 

 

(A) (F); (V); (F); (V) 

(B) (F); (F); (V); (F) 

(C) (V); (F); (V); (F) 

(D) (V); (V); (V); (V) 

(   ) Pela Lei dos Rendimentos Decrescentes, o 
comportamento do produto marginal do fator de 
produção variável é inicialmente crescente e, 
depois de certo tempo, é decrescente. 

(   ) Na etapa em que o produto marginal é 
decrescente, tem-se uma queda no custo médio de 
uma nova unidade de fator de produção variável 
adicionada ao sistema produtivo. 

(   ) O custo marginal é definido como o acréscimo do 
custo total quando se fabrica uma unidade 
adicional do produto. Por sua vez, o custo médio 
é alcançado a partir da divisão do custo total pela 
quantidade produzida do bem na empresa. 

(   ) Quando o produto marginal passa a ser crescente, 
tem-se um aumento no custo médio de cada nova 
unidade de fator de produção variável adicionada. 
Isso ocorre porque é preciso adicionar cada vez 
mais recursos produtivos variáveis ao sistema 
produtivo para obter o mesmo aumento da 
produção total. 
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37) O custo de produção é a soma dos valores de todos os 
recursos utilizados no processo produtivo de uma atividade 
agrícola, em certo período de tempo e que podem ser 
classificados em curto e longo prazo. Assinale a alternativa 
que se refere ao tipo de custo que não permite identificar 
com exatidão os valores que devam recair sobre cada cultura 
ou atividade: 
 

(A) Despesas com fertilizantes e defensivos. 

(B) Despesas de mão de obra e encargos diretos. 

(C) Gastos com funcionamento e manutenção de tratores. 

(D) Materiais e produtos de alimentação, higiene e 
limpeza (pessoal e instalações). 
 

38) Segundo a hipótese para a movimentação de água 
durante a secagem de grãos – movimento capilar (gargalo) 
– o processo de secagem que ocorre no interior do produto 
pode ser dividido por períodos. Assinale a alternativa que se 
refere ao período descrito abaixo: 
 
A água existente nos gargalos dos poros pode migrar, 
arrastando-se ao longo das paredes capilares ou 
evaporando e condensando, sucessivamente, entre as 
pontes líquidas. A pressão inicial de vapor decresce e a 
contração de volume do produto continua, porém, em 
menor intensidade. 

 

(A) Primeiro período de razão decrescente. 

(B) Segundo período de razão decrescente. 

(C) Terceiro período de razão decrescente. 

(D) Período de razão constante. 
 

39) No uso de aleloquímicos no manejo integrado de 
pragas, estão relacionados abaixo exemplos da utilização de 
plantas que são hospedeiras da praga, mas que são mais 
atrativas às pragas que a cultura que está no campo, exceto: 
 

(A) Broca do olho do coqueiro versus besouros. 

(B) Planta maria preta versus coleobrocas em citros 

(C) Abobrinha italiana versus vaquinhas 

(D) Algodão plantado na entressafra versus bicudo 
 

40) As faixas do espectro de ondas têm sido usadas para 
fins de controle de insetos. Que tipo de praga é repelido por 
radiação ultravioleta ao pousar sobre uma dada superfície, 
como palha de arroz sobre cobertura morta? 
 

(A) Mosca branca. 

(B) Lagarta-Rosca. 

(C) Pulgão Myzus persicae. 

(D) Mosca minadora. 
 
 


