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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 15 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candida-
to, depois de entregar seu caderno de prova e seu 
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato 
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo 
deverá assinar termo de desistência, declarando sua 
desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 15 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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AGRONOMIA

 QUESTÃO 21 

O algodoeiro é uma planta perene. Entretanto, é cultivada como anual o que reflete em diversos eventos, 
ocorrendo ao mesmo tempo como crescimento vegetativo, aparecimento de gemas reprodutivas, 
florescimento, crescimento e maturação dos frutos. Em relação à fase reprodutiva, marque a sequência 
correta das estruturas que são formadas:

(A) Botão floral – flor – maçã – capulho.
(B) Flor – botão floral – capulho – maçã.
(C) Maçã – flor – botão floral – capulho.
(D) Botão floral – flor – capulho – maçã.
(E) Capulho – botão floral – flor – maçã.

 QUESTÃO 22 

Os fungos estão entre os principais patógenos causadores de doenças de plantas. São capazes de atacar 
toda o ciclo das plantas desde a semeadura ou plantio até a fase de produção de frutos e sementes. Nesse 
processo de infecção podem infectar e ser transmitidos pelas sementes. São exemplos de doenças cujo 
patógeno é transmitido pelas sementes:

(A)  Ferrugens, antracnose, mancha alvo e cercospora.
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(B)  Ramulária, Rhizoctonia, mofo branco e ferrugem.
(C)  Mofo branco, antracnose, Rhizoctonia e mancha alvo.
(D)  Ferrugem, Mofo branco, antracnose e cercospora.
(E)  Cercospora, ferrugem, mofo branco e mancha alvo.

 QUESTÃO 23 

As sementes constituem em um insumo de grande importância e sua qualidade é determinante para o 
sucesso da lavoura. Após a produção e colheita, as sementes devem ser beneficiadas para comercialização. 
O beneficiamento é um processo que deve ser realizado em unidades de beneficiamento (UBS) e segue 
várias etapas que ocorrem na sequência:

(A) Pré limpeza, limpeza, recepção, classificação, tratamento químico e acondicionamento.
(B) Recepção, pré limpeza, limpeza, tratamento químico, classificação e acondicionamento.
(C) Recepção, pré limpeza, limpeza, classificação, tratamento químico e acondicionamento. 
(D) Classificação, recepção, pré limpeza, limpeza, tratamento químico e acondicionamento.
(E) Recepção, tratamento químico, classificação, pré limpeza, limpeza, acondicionamento.

 QUESTÃO 24 

Os fungicidas são produtos químicos amplamente utilizados na agricultura para controle de diversas 
doenças. Existem fungicidas protetores ou de contato e fungicidas sistêmicos e dentro de cada grupo 
diversas moléculas com diferentes sítios de ação na célula fúngica. Existem fungicidas que atuam na inibição 
da enzima Succinato desidrogenase (SDHI); há os inibidores da demetilação (DMIs); inibidores da quinona 
oxidase (QOls) e os fungicidas multisítios que atuam em vários sítios na célula fúngica. Marque a sequência 
correta de exemplos de fungicidas SDHI, DMI, QOl e multisítios:

(A) Azoxistrobina, Mancozebe, Tebuconazol e Carboxamida.
(B) Mancozebe, Tebuconazol, Azoxistrobina e Carboxamida.
(C) Carboxamida, Tebuconazol, Azoxistrobina e Mancozebe.
(D) Azoxistrobina, Tebuconazol, Carboxamida e Mancozebe.
(E) Mancozebe, Azoxistrobina, Tebucinazol e Carboxamida.

 QUESTÃO 25 

A cultura do milho está sujeita ao ataque de diversos insetos durante todo o ciclo. Desde a semeadura até a 
fase de produção de grãos, os insetos praga podem danificar toda a estrutura da planta causando danos 
irreversíveis à produção. São exemplos de insetos praga que atacam a cultura do milho:

(A) Lagarta Helicoverpa; Lagarta Elasmo; Lagarta do cartucho e Spodoptera eridania.
(B) Lagarta do cartucho; percevejo barriga verde; pulgão (Rhopalosiphum maidis) e Lagarta elasmo.
(C) Lagarta Helicoverpa; Lagarta Elasmo; Anthonomus grandis e broca da cana.
(D) Anthonomus grandis; pulgão (Aphis gossypii); lagarta do cartucho e lagarta da espiga.
(E) Cigarrinha da pastagem, Anthonomus grandis, lagarta do cartucho e lagarta Helicoverpa.

 QUESTÃO 26 

O uso de reguladores de crescimento tenta ajustar o balanço entre o crescimento vegetativo e reprodutivo 
das espécies que necessitam dessa estratégia como é o caso do algodoeiro. Entre as principais vantagens 
do uso do regulador no algodoeiro estão redução da altura das plantas, do comprimento dos ramos 
reprodutivos e vegetativos, maior retenção de frutos, uniformidade de abertura, entre outras. Os 
reguladores de crescimento como cloreto de mepiquat atuam na inibição do hormônio vegetal responsável 
pelo crescimento e elongação celular que reflete em maior comprimento dos internódios. Assinale qual 
hormônio vegetal inibido com o uso desse regulador:
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(A) Etileno.
(B) Giberelina.
(C) Citocinina.
(D) Auxina.
(E) Jasmonato.

 QUESTÃO 27 

Inseticidas são substâncias utilizadas no controle químico de insetos, praga que ocorrem em todas as 
espécies vegetais cultivadas e quando não controlados podem causar perdas irreversíveis refletindo em 
redução da produtividade. Os inseticidas atuam em diferentes fases do ciclo de vida e na fisiologia do 
inseto. Com o intenso uso de inseticidas têm sido relatados diversos casos de resistência o que reflete na 
perda da eficiência de controle da praga. Entre as estratégias para diminuir a ocorrência de resistência está 
o monitoramento e a rotação de inseticidas com diferentes modos de ação. Assinale a alternativa onde 
estão inseticidas com diferentes modos de ação:

(A)  Bifentrina – Flubendiamida – Clorantraniliprole – Tiametoxam.
(B)  Bifentrina – Esfenvarelate - Clorantraniliprole – Tiametoxam.
(C)  Sulfoxaflor – Acetamipride – Bifentrina – Clorantraniliprole.
(D)  Sulfoxaflor – Bifentrina – Clorantraniliprole – Espinosina.
(E)  Imidaclopride – Bifentrina – Tiametoxam – Espinosina.

 QUESTÃO 28 

O solo e a água são fundamentais para a produção de alimentos, fibras e biocombustíveis. Nesse contexto, 
o manejo e conservação deve ser praticado em cada sistema, objetivando a sustentabilidade da produção 
agrícola. Entretanto, existe um quadro de degradação de extensas áreas pelo uso incorreto e sem práticas 
de conservação à medida que a agricultura se intensifica e busca novas áreas agricultáveis. Entre as práticas 
mecânicas de manejo do solo estão:

(A) Terraceamento, canal de escoamento, plantio em curva de nível e plantio direto.
(B) Plantio em faixas, assoreamento, plantio direto, rotação de cultura.
(C) Bacias de infiltração, terraceamento, plantio em curva de nível e canal de escoamento.
(D) Plantio direto, plantio em curva de nível, terraceamento, locação de estradas e carreadores.
(E) Locação de carreadores, pavimentação de estradas, plantio em curva de nível e plantio direto.

 QUESTÃO 29 

A cultura da soja representa grande importância no agronegócio brasileiro. Desde sua introdução no Brasil 
no século XIX, a cultura vem passando por intenso programa de melhoramento visando adaptação em 
diferentes regiões, produtividade, resistência a pragas, doenças, ciclo entre outras características. O ciclo da 
cultura compreende o período que vai desde a semeadura até a colheita e envolve várias fases de 
desenvolvimento. As cultivares de soja atualmente são classificadas em cultivares de crescimento 
determinado, indeterminado e semi determinado. Assinale a alternativa onde estão itens característicos de 
uma cultivar de crescimento indeterminado;

(A) Folhas do topo menores que as demais; florescimento ocorre praticamente ao mesmo tempo.
(B) Desenvolvimento de vagens ao mesmo tempo; rácemo longo com muitas vagens no nó terminal.
(C) Nó terminal com poucas vagens; desenvolvimento das vagens de baixo para cima na planta.
(D) Folhas do topo menores que as demais; desenvolvimento de vagens ao mesmo tempo.
(E) Florescimento concentrado; rácemo com poucas vagens no nó terminal.
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 QUESTÃO 30 

Nematoides são organismos aquáticos que habitam diferentes espaços na crosta terrestre desde água 
doce, salgada e o solo. Quando no solo, se fitoparasitas, infectam as raízes e também a parte aérea de 
plantas cultivadas causando danos irreversíveis à produção. O manejo de nematoides envolve diversas 
estratégias que visam reduzir a população presente na área a níveis que não causem danos às plantas. 
Entre os principais gêneros que ocorrem em áreas de produção de grãos e fibras no cerrado estão 
Meloidogyne incognita, Pratylenchus spp, Heterodera glycines e Rotylenchulus reniformis que são conhecidos, 
sobretudo, pelos sintomas característicos que causam nas raízes e pelo tipo de sintoma ou estrutura que 
produz, respectivamente:

(A) Nematoide de galhas, nematoide de cisto, nematoide das lesões radiculares e nematoide reniforme.
(B) Nematoide cavernícola, nematoide de galhas, nematoide do cisto e nematoide das lesões radiculares.
(C) Nematoide de galhas, nematoide das lesões radiculares, nematoide do cisto e nematoide reniforme.
(D) Nematoide do cisto, nematoide reniforme, nematoide cavernícola e nematoide das lesões radiculares.
(E) Nematoide reniforme, nematoide do cisto, nematoide cavernícola, nematoide de galhas.

 QUESTÃO 31 

Considerando que o estande de plantas recomendado para uma determinada cultivar de soja seja de 
220.000 plantas por hectare, com espaçamento de 0,45 metros nas entre linhas e emergência de 90%, qual 
deverá ser o número de sementes distribuídas por metro linear.

(A)  09 sementes.
(B)  11 sementes.
(C)  13 sementes.
(D)  15 sementes.
(E)  17 sementes.

 QUESTÃO 32 

Sobre boas práticas de aplicação de produtos fitossanitários é correto afirmar que:

(A)  O uso de adjuvantes no preparo da calda é indispensável a qualquer tipo de aplicação.
(B)  O preparo da calda com formulações tipo pó molhável (PM) deixa sólidos em suspensão e requer 

agitação constante, porém este tipo de formulação causa pouco desgaste de pontas e entupimento de 
filtros.

(C)  Não é recomendada a aplicação com ventos acima de 10 km.h-1, sendo ideal ventos abaixo de 3 km.h-¹.
(D)  As pontas de pulverização do tipo leque são mais recomendadas para alvos uniformes, como solos e 

plantas em estágios iniciais de desenvolvimento, enquanto que os bicos cônicos são recomendados para 
culturas em estágios avançados por apresentarem maior capacidade de penetração na estrutura do 
dossel.

(E)  A vazão e o tamanho da gota são indispensáveis para a eficiência dos produtos fitossanitários, sendo 
que para uma mesma ponta de pulverização e viscosidade da calda, o aumento da pressão proporciona 
tanto o aumento da vazão quanto do tamanho médio das gotas.

 QUESTÃO 33 

Em relação a análise estatística de dados, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

modelos
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Assinale a sequência CORRETA

(A)  3, 2, 4, 5 e 1
(B)  1, 5, 4, 3 e 2
(C)  2, 4, 3, 1 e 5
(D)  2, 3, 4, 5 e 1
(E)  2, 5, 4, 3 e 1

 QUESTÃO 34 

Em relação ao melhoramento genético vegetal, é INCORRETO afirmar que:

(A)  No método de melhoramento da população ou bulk, após a hibridação artificial, o avanço da população 
ocorre apenas por seleção natural de F1 até F5 ou F6, com o objetivo de aumentar a homozigose, sendo 
então realizada a seleção dos melhores indivíduos.

(B)  Nem sempre o objetivo do melhoramento está relacionado ao aumento do rendimento das culturas, 
podendo também estar ligado a melhoria da qualidade, atratividade, adaptação e redução de custos de 
produção.

(C)  Heterose é um fenômeno largamente explorado na produção comercial de culturas alógamas.
(D)  Em melhoramento genético, a endogamia (cruzamento entre indivíduos aparentados) é sempre 

indesejada, por ocasionar perda de vigor generalizada e diminuição na expressão de caracteres 
quantitativos e qualitativos em decorrência do aumento na homozigose.

(E)  A transgenia possibilita a transferência de características entre plantas sexualmente incompatíveis, ou 
mesmo de animais e microrganismos para as plantas.

 QUESTÃO 35 

A taxa de lotação é um fator importante levado em consideração para o manejo eficiente das pastagens. 
Qual a alternativa que diz respeito o termo taxa de lotação?

(A)  Densidade adequada de plantas forrageiras, que varia de espécie para espécie.
(B)  Número de unidade animal por hectare.
(C)  Ponderação entre as diferentes categorias de produção dentro da propriedade.
(D)  Valores indicados de animais por área, que varia de acordo com o tipo de forrageira utilizada.
(E)  Dimensionamento do número e tamanho dos piquetes para atender o rebanho.

 QUESTÃO 36 

No pastejo rotacionado convencional, o número de piquetes é definido pela seguinte expressão:

Tendo em vista o dimensionamento de piquetes para implantação do sistema rotacionado com período de 
ocupação de 7 dias e período de descanso de 28 dias, com um rebanho de 20 UA (unidade animal) e 
demanda diária de 70 m²/UA. O tamanho de cada piquete em hectares e o número total de piquetes será 
respectivamente de:

(A)  0,14 e 4
(B)  0,98 e 4
(C)  1,44 e 4
(D)  0,98 e 5
(E)  1,44 e 5
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 QUESTÃO 37 

De acordo com as características agronômicas de gramíneas forrageiras cultivadas no Brasil, é INCORRETO 
afirmar que:

(A)  O Capim-elefante (Pennisetum purpureum), é uma espécie de alta produtividade, usada principalmente 
em pequenas áreas, denominadas capineiras, de onde é cortada e oferecida aos animais no cocho, 
embora também pode ser utilizada em pastejo.

(B)  O capim Andropogon apresenta alto potencial forrageiro em solos ácidos e de baixa fertilidade natural, 
condições comuns em quase todo o território nacional.

(C)  A Brachiaria decumbens apresenta como principais desvantagens o fato de ser susceptível a cigarrinha 
das pastagens e pouco resistente a solos mau drenados.

(D)  São exemplos de cultivares comerciais da espécie de Panicum maximum: Tobiatã, Tanzânia, Mombaça e 
Massai.

(E)  A Brachiaria brizantha tem como principal vantagem em seu cultivo o fato de ser facilmente propagada 
tanto vegetativamente quanto por sementes.

 QUESTÃO 38 

Sobre os conceitos de agricultura de precisão, classifique as afirmativas abaixo em verdadeiras (V) ou falsas 
(F):

(   ) A agricultura de precisão se baseia na utilização de máquinas e equipamentos de última geração, que 
aumentam a capacidade operacional das atividades agrícolas.

(   ) A agricultura de precisão visa sempre maximizar o lucro, com aumento da produtividade e redução de 
custos, o que favorece também a área ambiental.

(   ) A amostragem de solo em grid regular, quando em alta densidade, são eficientes para a espacialização 
dos fatores de produção, dispensando outras investigações. Porém, causam aumentos significativos nos 
custos de produção.

(   ) Imagens de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT’s) ou de Satélites que permitem calcular o Índice de 
vegetação de Diferença Normalizada (NDVI) são ferramentas eficientes para a estimativa do estado 
nutricional das culturas e recomendação de adubação.

Marque a alternativa que mostre a sequência correta:

(A)  V, F, F, F.
(B)  F, F, F, V.
(C)  V, V, F, V.
(D)  V, V, V, V.
(E)  F, F, F, F.

 QUESTÃO 39 

O uso de Sistemas Integrados de Produção pode aumentar a eficiência da produção agropecuária brasileira, 
em termos sociais, econômicos e ambientais. Sobre as vantagens e limitações desses sistemas de produção 
é INCORRETO afirmar que:

(A)  Os arranjos produtivos são versáteis, sendo que o sistema se adapta bem para propriedades rurais de 
pequeno, médio e grande, bem como para características diversas de ambientes de produção.

(B)  A implantação de Sistemas de Integração de Lavoura-Pecuária (ILP) melhora as condições 
microclimáticas, pela contribuição do componente arbóreo, aumentando o bem-estar animal.

(C)  Além dos benefícios econômicos dos sistemas de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), 
principalmente a médio e longo prazo, estes sistemas trazem muitos efeitos positivos ao meio ambiente, 
onde se pode destacar a redução da emissão de gases do efeito estufa (GEE) e aumento do sequestro de 
carbono.

(D)  A logística para muitas regiões do país é um entrave a adoção dos sistemas integrados de produção, 
tanto por dificultar a aquisição de insumos essenciais, quanto para a comercialização dos produtos, 
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devido as longas distâncias das indústrias e do mercado consumidor.
(E)  O tradicionalismo e resistência à adoção de novas tecnologias por parte dos produtores, aliados a 

necessidade de mão de obra qualificada, carência de assistência técnica e os investimentos em 
infraestrutura necessários para cada componente do sistema tem dificultado a difusão destes métodos 
de produção.

 QUESTÃO 40 

Em relação à armazenagem de grãos, assinale a alternativa correta.

(A)  A aeração de silos consiste em ventilar os grãos armazenados com fluxo de ar cientificamente 
dimensionado, para promover a redução e a uniformização da temperatura na massa de grãos.

(B)  A Fosfina é um gás pouco tóxico utilizado em compartimentos de armazenagem de grãos não 
herméticos, bastante utilizada para o controle de insetos. 

(C)  A umidade de equilíbrio dos grãos tende a diminuir à medida que se aumenta a temperatura do ar, 
independente das variações da umidade relativa do ar durante o processo de aeração.

(D)  A massa dos grãos de feijão se apresenta como um material de baixa condutibilidade térmica, sendo 
assim, grãos armazenados em sacos empilhados apresentam grandes problemas para o controle de 
umidade.

(E)  O Brasil se destaca no cenário mundial em relação a capacidade de armazenagem de grãos, podendo 
armazenar até 90% do total de grãos produzidos em uma safra.
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