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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE JARDINEIRO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 

 
Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-

sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 
Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-

RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-

nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-

tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 

Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-

phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 

LEVADOS EM CONTA. 
Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-

mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 

início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 
O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o cader-

no de questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da con-

clusão da prova por todos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1)Assinale a alternativa que possui a grafia 

correta da palavra: 

 

a) Curiozo. 

b) Nassimento. 

c) Engrassado. 

d) Fizioterapia. 

e) Explosão. 

 

2) Assinale a alternativa que possui a divi-

são silábica incorreta: 

 

a) car – ro - ça 

b) nas - ceu 

c) u – ru – gua - i 

d) ex – ce - ção 

e) ca – de – a - do 

 

3) Assinale a alternativa que possui a acen-

tuação ortográfica incorreta: 

 

a) Pólen. 

b) Vatapá. 

c) Piauí. 

d) Colméia. 

c) Bíceps.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta so-

mente palavras femininas: 

 

a) Blusa – calça - vestido 

b) Sapato – pulseira - brinco 

c) Colar – camiseta - anel 

d) Jaqueta – camisa – meia 

e) Sutiã – calcinha – aliança 

 

5) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação incorreta de um substantivo 

masculino para feminino: 

 

a) Conde – Condessa 

b) Zangão – abelha 

c) Patrão – patroa 

d) Guri – guria 

e) Mestre – Maestria 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação do substantivo singular para 

o plural de forma incorreta: 

 

a) Aldeão – aldeãos 

b) Álbum – álbuns 

c) Tórax – tórax  

d) Anzol – anzóis 

e) Febril – febris 

 

7) Todas são sinônimos de problema, exce-

to? 

 

a) Adversidade. 

b) Resolução. 

c) Empecilho. 

d) Complicação. 

e) Objeção. 

 

8) Todas são antônimas de ofender, exceto?  

 

a) Agradar. 

b) Satisfazer. 

c) Acatar. 

d) Desafrontar. 

e) Insultar. 

 

Texto para as questões 9 e 10 

 

E fez-lhe Levi um grande banquete em sua 

casa; e havia ali uma multidão de publica-

nos e outros que estavam com eles à mesa. 

E os escribas deles, e os fariseus, murmu-

ravam contra os seus discípulos, dizendo: 

Por que comeis e bebeis com publicanos e 

pecadores? 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não ne-

cessitam de médico os que estão sãos, mas, 

sim, os que estão enfermos; 

Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os 

pecadores, ao arrependimento. 

                                              Lucas 5:29-32 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/5/29-32
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9) No texto os termos “escriba deles” e “seus 

discípulos” referem-se a quem? 

 

a) Escriba dos publicanos e discípulos dos 

fariseus. 

b) Escriba de Jesus e discípulos dos publi-

canos. 

c) Escriba dos fariseus e discípulos de Je-

sus. 

d) Escriba dos publicanos e discípulos de 

Jesus. 

e) Escriba de Jesus e discípulos dos fari-

seus. 

 

10) Qual a interpretação correta da resposta 

de Jesus a pergunta feita pelos fariseus: 

“Por que comeis e bebeis com publicanos e 

pecadores?”  

 

a) Que Jesus não entendeu a pergunta dos 

fariseus e por isso desconversou falando de 

outro assunto. 

b) Jesus comparou os fariseus como saldá-

veis e os publicanos como enfermos. 

c) Jesus era médico e queria ajudar os pu-

blicanos com suas enfermidades. 

d) Jesus estava pedindo a ajuda dos fari-

seus para curar os enfermos. 

e) Jesus faz uma analogia da sua pessoa 

com um médico e dos pecadores com enfer-

mos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) A República Velha marcou o fim de qual 

período político? 

 

a) Ditadura militar. 

b) Monarquia. 

c) República Velha. 

d) Parlamentarismo. 

e) Escravidão. 

 

12) O que foi a revolução de 1930? 

 

a) Movimento de proclamação da república 

do Brasil liderado por Júlio Prestes. 

b) Movimento de rebeldes sulista que queri-

am a independência do dos estados sul e 

formação de um novo país. 

c) Movimento que colocou fim a política da 

República Velha por meio de um golpe de 

Estado com a ascensão de Getúlio Vargas 

como Presidente do Brasil. 

d) Júlio Prestes liderou o movimento deno-

minado Revolução de 1930 que fracassou 

com a ascensão de Getúlio Vargas à Presi-

dências do Brasil. 

e) Nenhuma das alternativas 

 

13) O golpe militar de 1964 foi o ápice de 

diversas oposições de grupos conservadores 

aos planos e intenções de João Goulart de 

implantar diversas reformas de base duran-

te o período de seu governo de 1961 a 1964. 

Considere os itens a seguir e julgue-os: 

 

I. As classes conservadoras como os empre-

sários, banqueiros, Igreja Católica, militares 

e classe média foram os principais oposito-

res do governo de João Goulart. 

II. O estilo populista e de esquerda gerou 

preocupação inclusive nos EUA, que junto 

com as classes conservadoras brasileiras 

temiam um golpe comunista. 

III. O clima de crise política e as tensões so-

ciais aumentavam a cada dia. Para evitar 

uma guerra civil, Jango deixa o país refugi-

ando-se na Argentina. Os militares tomam o 

poder. Em 9 de abril, é decretado o Ato Ins-

titucional Número 1 (AI-1). 

 

Estão corretos os itens: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I. 

e) I, II e III. 
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14) Qual foi o presidente que assumiu a 

Presidência do Brasil após o impeachment 

do Fernando Collor? 

 

a) José Sarney. 

b) Fernando Henrique Cardoso. 

c) Tancredo Neves. 

d) Itamar Franco. 

e) Enéias Carneiro. 

 

15) Ontem, 22 de abril de 2017, o Brasil 

comemorou 517 anos da chegada oficial dos 

portugueses ao Brasil, porém o dia 22 de 

abril não faz parte do calendário de feriados, 

apesar de ser uma data importantíssima. Já 

o dia 7 de setembro, outra data histórica 

para o Brasil faz parte do calendário nacio-

nal de feriados. Qual foi a circunstância que 

tornou essa data, 7 de setembro, importan-

te? 

 

a) Nascimento de Jesus Cristo. 

b) O retorno de Pedro Alvares Cabral para 

Portugal. 

c) Enforcamento de Tiradentes. 

d) A chegada da família Real para o Brasil. 

e) O grito de D. Pedro I nas margens do Rio 

Ipiranga. 

 

16) A Operação _______________, deflagrada 

em março de 2014, investiga um grande 

esquema de desvio e lavagem de dinheiro, 

envolvendo a Petrobras, grandes empreitei-

ras do país e políticos. Aponte a alternativa 

que completa a frase corretamente: 

a) Sevandija 

b) Lava Jato 

c) Mensalão 

d) Zelotes 

e) Calicute 

 

17) O Brasil tem vivido umas das suas prin-

cipais crises econômicas dos últimos 20 

anos. Assinale a alternativa que não repre-

senta uma consequência dessa crise. 

 

a) Aumento do desemprego 

b) Aumento da inflação 

c) Aumento do PIB 

d) Aumento de impostos 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) A partir da cana-de-açúcar é possível 

produzir dois tipos de combustíveis renová-

veis, são eles: 

 

a) Etanol e gasolina. 

b) Biodiesel e etanol. 

c) Etanol e biomassa. 

d) Gasolina e biomassa. 

e) Biomassa e biodiesel.  

 

19) O Rio Pardo é muito importante para o 

município de Viradouro, tanto para sua his-

tória como para sua economia. Assinale a 

alternativa que representa a foz desse rio. 

 

a) Rio Mogi-Guaçu. 

b) Rio Grande. 

c) Rio Mogi-Mirim. 

d) Rio Paraná. 

e) Rio Tietê. 

 

20) Qual é o gentílico de Viradouro? 

 

a) Viradourense 

b) Viradourano 

c) Viradouriano 

d) Virado 

e) Viradourino 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) As plantas daninhas representam sérios 

problemas para as culturas agrícolas pelos 

múltiplos prejuízos que ocasionam determi-

nando perdas na produção pela concorrên-

cia por água, luz, nutrientes ou espaço físi-
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co. Algumas plantas daninhas ainda liberam 

substâncias químicas que dificultam o de-

senvolvimento normal da cultura produtiva 

se caracterizando como o fenômeno de: 

 

a) Simbiose. 

b) Comensalismo. 

c) Alelopatia. 

d) Mutualismo. 

e) Parasitismo. 

 

22) A técnica que utiliza uma série de estra-

tégias para manter as pragas sempre abaixo 

do nível que causam danos para as lavouras 

e que empregam o controle biológico, uso de 

feromônios, poda, retirada e queima da par-

te do vegetal afetada e adubação equilibrada 

é conhecida como: 

 

a) Calagem. 

b) Compostagem. 

c) Gestão de pragas. 

d) Manejo integrado de pragas. 

e) Adubação verde. 

 

23) Se atentar ao uso e ao manejo adequado 

das características físicas, químicas e bioló-

gicas do solo visando a manutenção do seu 

equilíbrio ou recuperação proporcionando 

sua fertilidade, consiste em: 

 

a) Conservação do solo. 

b) Plantação de mudas. 

c) Irrigação do solo. 

d) Compactação do solo. 

e) Erosão. 

  

24) O procedimento que é composto por um 

conjunto de operações necessárias ao aten-

dimento das necessidades de água para as 

plantas, bem como eliminar seus excessos 

associando os fatores climáticos e conheci-

mentos das ciências ambientais é denomi-

nado: 

 

a) Manejo integrado de pragas. 

b) Erosão do solo. 

c) Manejo da irrigação. 

d) Gestão ambiental. 

e) Diagnóstico participativo. 

 

25) Uma alternativa viável para melhorar as 

condições físicas, químicas e biológicas do 

solo baseada no uso de plantas que produ-

zem grande quantidade de biomassa, forne-

cem nutrientes e melhoram a qualidade do 

solo é conhecida como: 

 

a) Manejo da irrigação.  

b) Compostagem. 

c) Calagem. 

d) Drenagem do solo. 

e) Adubação verde. 

 

26) O processo de transformação de matéria 

orgânica em adubo orgânico que pode ser 

empregado como adubo na agricultura, jar-

dins e planta. É considerado um tipo de re-

ciclagem do lixo e realizado por micro-

organismos presentes nos resíduos em con-

dições ideais de temperatura, aeração e 

umidade:   

 

a) Adubação verde. 

b) Agentes químicos. 

c) Desenvolvimento sustentável. 

d) Compostagem. 

e) Manejo integrado de pragas. 

 

27) Plantas de caule lenhoso, com ramifica-

ções desde a base do caule e próximas à 

mesmas, com porte de até 6m de altura. 

 

a) Árvore. 

b) Arvoreta. 

c) Trepadeira. 

d) Arbusto. 

e) Erva. 
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28) Plantas que têm caule longo, flexível, e 

não se sustentam verticalmente, a não ser 

que apoiadas em suportes ou tutores. 

 

a) Arvore. 

b) Arvoreta. 

c) Trepadeira. 

d) Arbusto. 

e) Erva. 

 

29) Tipo de grama que chega a atingir 15-

30cm de altura e possui folhas largas, lisas, 

sem pelos, perenes que formam um tapete 

denso de um tom de verde-escuro muito 

ornamental. Tem pouca resistência a seca 

prolongada, não sendo muito recomendada 

para áreas muito rústicas e sem irrigação.  

 

a) Forquilha. 

b) São Carlos.  

c) Esmeralda. 

d) Santo agostinho. 

e) Lisa. 

 

30) Sua folhas são em forma de lança, pon-

tiagudas, pequenas e estreitas, muito den-

sas, de coloração verde intensa. Atinge cerca 

de 10cm de altura e indicada para jardins 

residenciais, condomínios, empresas, cam-

pos esportivos pois formam um gramado 

bem macio. 

 

a) Forquilha. 

b) São Carlos.  

c) Esmeralda. 

d) Santo agostinho. 

e) Lisa. 

 

31) As hortaliças é de vital importância para 

o bom desenvolvimento do homem, pois for-

nece diversos nutrientes minerais, vitami-

nas, fibras, enzimas, proteínas e demais 

componentes bioquímicos. Assinale a alter-

nativa que apresenta apenas hortaliças fo-

lhosos. 

a) Alface, rúcula, couve e mostarda. 

b) Rúcula, couve, mostarda e cebolinha. 

c) Alface, rúcula, alcachofra e salsinha. 

d) Rúcula, couve, brócolis e espinafre. 

e) Alface, rúcula, couve-flor e espinafre. 

 

Texto para as questões 32 e 33: 

 

Pragas são organismos visíveis a olho nu 

que em determinadas situações, causam 

prejuízos significativos no desenvolvimento 

das plantas e precisam ser controlados. 

 

32) Insetos pequenos (máximo de 5mm), 

ápteros ou alados de coloração variável, que 

atacam plantas, principalmente em brota-

ções e folhas novas. Eles ficam sugando a 

seiva da planta, enfraquecendo-as. Essa 

descrição é de qual tipo de praga? 

 

a) Pulgões. 

b) Cochonilhas. 

c) Tripes. 

d) Ácaros. 

e) Lagartas. 

 

33) Insetos pequenos (entre 0,5mm e 

13mm), sugadores, de cor escura quando 

adultos, que atacam as partes áreas das 

plantas (ramos e folhas, flores e frutos), ali-

mentando-se da seiva. Essa descrição é de 

qual tipo de praga? 

 

 

a) Pulgões. 

b) Cochonilhas. 

c) Tripes. 

d) Ácaros. 

e) Lagartas. 

 

Texto para as questões 34 e 35: 

 

Doenças são alterações prejudiciais signifi-

cativas nos processos fisiológicos das plan-

tas, causadas por organismos não-visíveis e 
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olho nu e que também precisam ser contro-

lados. 

 

34) Doença muito comum em roseiras e se 

caracteriza inicialmente pelo aparecimento 

de diminutas manchas sem cor na fase su-

perior das folhas, tais manchas vão aumen-

tando tornando-se escuras com borda fran-

jado. Essa descrição é de qual tipo de doen-

ça? 

 

a) Mal-das-folhas. 

b) Podridão negra. 

c) Vira-cabeça. 

d) Pinta-preta. 

e) Anel vermelho. 

 

35) A doença é uma das mais graves que 

atingem a seringueira. Inicialmente surgem 

manchas necróticas diminutas e arredonda-

das nos folíolos, as quais, com o passar do 

tempo, os recobrirão e provocarão sua que-

da. Essa descrição é de qual tipo de doença? 

 

a) Mal-das-folhas. 

b) Podridão negra. 

c) Vira-cabeça. 

d) Cancro crítico. 

e) Antracnose. 

 

36) Qual o nome da ferramenta ilustrado na 

figura abaixo: 

 

 
 

a) Pá. 

b) Escavadeira. 

c) Cavadeira. 

d) Furador. 

e) Broca. 

 

37) Tipo de solo ricos em minerais; geral-

mente profundos, apresentam dificuldade de 

drenagem e aeração. Têm coloração averme-

lhada, embora existam diferentes tipos de 

argila, com muitas colorações. 

 

a) Arenoso. 

b) Humíferos. 

c) Calcários. 

d) Argiloso. 

e) Pedregoso. 

 

38)  Gomo terminal do caule das palmeiras, 

longo, de consistência tenra e cor esbran-

quiçada, comestível em várias espécies. Es-

sa descrição refere-se a um(a)? 

 

a) Nabo. 

b) Broto. 

c) Palmito. 

d) Seiva. 

e) Latex. 

 

39) Os adubos são classificados em macro-

nutrientes e micro-nutrientes. São exemplo 

de macro-nutrientes: 

 

a) Nitrogênio, Fósforo e Manganês. 

b) Potássio, Enxofre e Cobre. 

c) Ferro, Zinco e Cloro. 

d) Potássio, Nitrogênio e Fósforo. 

e) Ferro, Nitrogênio e Potássio. 

 

40) Animal que despeja suas fezes no solo, 

que com a ação de bactérias em junção com 
os restos orgânicos de vegetais e animais, se 

forma o húmus. O húmus é a matéria orgâ-
nica em decomposição que contém fósforo, 

nitrogênio e potássio. Esses nutrientes pos-
suem como objetivo o fortalecendo e o cres-

cimento das plantas agindo como fertilizante 

para o solo. Ao se locomover esse animal 
cava perfeitos túneis que facilitam a aeração 
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das raízes das plantas, permitindo a pene-

tração da água das chuvas com maior facili-
dade. Essa descrição refere-se a qual ani-

mal. 
 

a) Caramujo. 

b) Lesma. 

c) Formiga. 

d) Cupim. 

e) Minhoca. 
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