
 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS - SP 

 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 

Este caderno de questões está constituído de 50 questões: 

 
Língua Portuguesa: 15  
Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 
Conhecimentos Específicos: 25 
 
 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE 

  1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e  assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

13 O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 

14 Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e 
realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa na qual o encontro vocálico 
corresponde a um ditongo:  

a)Alaúde.    
b)Uruguai.      

c)Enjoo.       
d)Pinguim.   
 
2)Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
apresentam encontros consonantais:  

a)Problema – flanela – frase.  

b)Osso – madrinha – melhor.  
c)Falha – malha – pedra.  

d)Letra – pronome – arroz.  
 

3)Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações quanto ao 
número de sílabas das palavras em destaque no 
excerto a seguir:  

“...Hoje teve uma briga. Na rua ‘A’ residem 10 
baianos num barracão de 3 por dois e meio. Cinco 
são irmãos. E as outras cinco são irmãs. São 
robustos, mal incarados (sic). Homens que havia de 
ter valor para o Lampeão. Os dez são 
pernambucanos. E brigaram os dez com um 
paraibano. [...]” 

(Carolina Maria de Jesus, em “Quarto de despejo”, 
1993) 

a)Monossílaba – polissílaba – polissílaba. 
b)Dissílaba – trissílaba – polissílaba.  

c)Monossílaba – polissílaba – trissílaba.  
d)Dissílaba – trissílaba – trissílaba.  
 
4)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
divisão silábica das palavras a seguir:  

a)E-xce-to.   

b)Per-spi-caz. 
c)Hi-pno-se.  

d)Núp-cias.  
 

5)Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma palavra paroxítona:  

a)Rubrica.   

b)Triste.    
c)Nobel.   

d)Recorde.   
 

6)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego da crase: 

a)Meus parentes costumam ir à Recife uma vez por 
ano.       

b)Maria Helena de Moura Neves foi a primeira mulher à 
escrever uma gramática no Brasil.       

c)Fiz várias observações a ela em seu primeiro dia de 
trabalho.      

d)Ele obedeceu aquele regulamento da associação do 
bairro.        
 

7)Assinale a alternativa que corresponde ao 
emprego CORRETO das regras de ortografia 
apresentadas pelo Novo Acordo Ortográfico em 
vigor no Brasil:  

a)Ascenssão.   
b)Macro-estrutura.    

c)Preaquecimento.   

d)Salvaguarda.   
 

8)Assinale a alternativa que apresenta somente 
palavras derivadas:  

a)Desamor – dentista – marítimo.    
b)Esclarecer – ferro – amoroso.   

c)Pedreira – portaria – leite.   
d)Bar – torre – céu.   
 
9)Assinale a alternativa CORRETA com relação aos 
processos de formação das palavras: 

a)A palavra “guarda-chuva” é formada pelo processo 
de composição por aglutinação.      

b)A palavra “aguardente” é formada pelo processo de 
composição por justaposição.     
c)A palavra “avermelhar” é formada pelo processo de 
derivação parassintética.    

d)A palavra “geografia” é formada pelo processo de 
composição por hibridismo.    
 
10)Assinale a alternativa CORRETA no que diz 
respeito ao sentido dos prefixos das palavras a 
seguir:  

a)No substantivo “desamor”, o prefixo “des-” indica 
repetição.   

b)No verbo “rever”, o prefixo “re-” indica ausência.  
c)No verbo “prever”, o prefixo “pre-” indica antecipação.    

d)No adjetivo “infeliz”, o prefixo “in-” indica intensidade.   
 

11)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
flexão de gênero dos substantivos a seguir: 

a)“Imperador” é um substantivo uniforme que pode ser 
utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.   
b)“Colega” é um substantivo biforme sobrecomum que 
pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.        

c)“Cobra” é um substantivo biforme epiceno que pode 
ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.      

d)“Jovem” é um substantivo uniforme comum de dois 
gêneros que pode ser utilizado tanto para o masculino 
quanto para o feminino.     
 
12)Assinale a alternativa na qual o termo em 
destaque NÃO corresponde a um pronome 
indefinido:  

a)Maria Tangerina, aquela mulher que morava no final 
da rua, mudou-se para o campo.  

b)Ninguém conseguia ser amigo de João Tadeu, o 
senhor triste que ficava na praça.       

c)Quando a temperatura corporal está acima de 38 
graus, é sinal de que algo está errado.       
d)Vários chegaram atrasados ao espetáculo naquela 
noite.  
 
13)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do verbo em destaque no excerto a 
seguir: 
“Eu teria nove anos Mahler à escuta dava grandes 
viradas. Ora o chamado me parecia leve brincadeira 
deliciosa [...]” 

(Ana Cristina Cesar, em “Conto de Natal”, 2013) 

a)Verbo intransitivo.  
b)Verbo transitivo direto.  

c)Verbo de ligação.  
d)Verbo bitransitivo.  



 

 
14)Assinale a alternativa que corresponde à 
classificação CORRETA do termo em destaque no 
excerto a seguir: 

“— É a pura verdade. Chamo-me Bartolomé – e 
tirando uma espada longa que levava debaixo da 
capa passou-a para mim enquanto enchia a cesta 
com as maçãs e as uvas que comprou. [...]” 

(Pablo Neruda, em “Confesso que vivi”, 1978) 

a)Artigo.   
b)Pronome.   

c)Preposição.    
d)Interjeição.   
 
15) Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do sujeito nas orações a seguir: 

a)Na oração “Pedro Pereira era um professor muito 
dedicado”, há um sujeito composto.        

b)Na oração “Conquistamos a medalha de melhor 
equipe do campeonato”, há um sujeito indeterminado.       

c)Na oração “Choveu muito ontem à noite”, há um 
sujeito oculto.     
d)Na oração “Chegou um novo modelo de celular na        
loja”, há um sujeito simples. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
16)O município de  Salesópolis -SP é conhecida por 
ser o local onde há a nascente de qual importante 
rio brasileiro? 

a)Paranapanema. 
b)Paraná. 

c)Pinheiros. 
d)Tietê. 
 
17)Sobre o município de  Salesópolis –SP, na 
sessão da Câmara Municipal do dia 08 de junho de 
1900, os vereadores oficiaram ao Governo Estadual 
solicitando alteração da denominação para 
“Salesópolis”. O antigo nome do município era: 

a) Vila de São José do Paraitinga. 
b) Vila de São José do Tietê. 

c) Vila de São João do Pinheiros. 
d) Vila de São João do Paraitinga. 

 
18)Com relação a vacinação contra Covid-19, a 
única das vacinas abaixo que NÃO é aplicada no 
Brasil é: 

a)Astrazeneca. 

b)Jansen. 
c)Pfizer. 

d)Covaxin. 
 

19)Um dos principais tipos de bioma que existe no 
Brasil é o bioma dos Pampas, quais as 
características da vegetação desse tipo de bioma?   

a)Vegetação campestre (Gramíneas, herbáceas e 
algumas árvores). 
b)Vegetação rasteira (Liquens e musgos). 

c)Vegetação xerófita (Adaptadas a pouca quantidade 
de água, cactos, palmas e mandacaru). 

d)Vegetação higrófila (Adaptadas a muita quantidade 
de água, samambaia e vitória régia). 
 

20)Entre setembro e outubro de 2020, um grande 
incêndio destruiu cerca de 30% do Pantanal, cujo 
território tem 150 mil km2. Desde que é monitorado 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), foi o ano mais grave em incêndios. O único 
dos Estados abaixo que tem o pantanal como 
bioma é: 

a)Amazonas. 
b)Mato Grosso do Sul. 

c)Goiás. 
d)Amapá. 
 
21)A guerra do contestado foi uma disputa entre 
quais Estados do Brasil? 

a)São Paulo e Paraná . 

b)Paraná e Santa Catarina. 
c)Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

d)São Paulo e Minas Gerais. 
 

22)São características do bioma Amazônia: 

a)Quente e úmido. 

b)Quente e seco. 
c)Frio e úmido. 

d)Frio e seco. 
 

23)Dos produtos abaixo quais são os mais 
exportados pelo Brasil: 

a)Celulares e minério de ferro. 

b)Carne bovina e celulares. 
c)Soja e celulares. 

d)Soja e carne bovina. 
 

24)Qual a função de uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI)?  

a)Exercer um papel fiscalizador. 
b)Criar leis sobre determinado assunto. 

c)Revogar leis sobre determinado assunto. 
d)Intermediar as tratativas entre governo e setor 
privado. 
 
25)Amazônia 1 é um satélite brasileiro que foi 
lançado em 28 de fevereiro de 2021, está em órbita 
baixa e pode servir de base para o desenvolvimento 
de outros satélites, qual a principal função do 
Satélite Amazônia 1?  

a)Emitir ondas de rádio. 
b)Recepção de dados para telefonia móvel. 

c)Sensoriamento remoto. 
d)Recepção de dados para TV. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26)Em relação às técnicas agrícolas para correção 
de acidez do solo, assinale a alternativa CORRETA: 

a)A gessagem atua nas camadas mais superficiais do 
solo, enquanto que a calagem atua nas camadas mais 
profundas. 

b)Assim como a calagem, a gessagem permite a 
correção da acidez do solo pela neutralização e 
aumento do pH. 

c)A técnica de calagem permite a correção da acidez 
do solo pelo aumento do pH, neutralizando a acidez 
ativa e a acidez potencial. 
d)Devido a sua baixa solubilidade, o gesso utilizado na 
técnica de gessagem permanece nas camadas 
superiores do solo, facilitando a drenagem. 
 

27)As plantas com deficiência de nutrientes podem 
apresentar diversos sintomas e alterações visíveis 
em seus órgãos. Analise as proposições e assinale 



 

a alternativa CORRETA em relação ao que está 
sendo afirmado em cada proposição: 

I)A deficiência de fósforo (P) pode ser caracterizada       
pelo aparecimento da coloração verde-escura em 
folhas mais velhas, associado à coloração púrpura 
devido ao acúmulo de antocianina nas folhas. 

II)A deficiência de nitrogênio (N) pode inibir 
rapidamente o crescimento das plantas, uma vez 
que este é um elemento essencial requerido em 
altas quantidades pelas plantas. 

III)A falta de potássio (K) faz com que ocorra um 
aumento na produção de enzimas da respiração e 
da fotossíntese, ocasionando necrose em todos os 
órgãos da planta. 

IV)O mineral cobre (Cu) associa-se a algumas 
enzimas, como por exemplo as enzimas do 
complexo citocromo oxidase da cadeia de 
transporte de elétrons nas mitocôndrias, e sua 
deficiência pode ocasionar manchas necróticas e 
queda prematura das folhas. 

V)Tanto a deficiência de molibdênio (Mo) quanto a 
de ferro (Fe) podem apresentar como sintoma 
principal a chamada clorose internervural, na qual a 
clorofila presente entre os feixes vasculares é 
afetada previamente às que se encontram próximas 
aos feixes vasculares. 

a)Todas as proposições estão corretas. 

b)As proposições I, II, IV e V estão corretas. 
c)Somente as proposições II, IIII e V estão corretas. 

d)As proposições I, IV e V estão incorretas. 
 

28)Assinale a alternativa que contém corretamente 
algumas das diferenças ou especificações de áreas 
de baixa prevalência de pragas (ABPP) e áreas 
livres de pragas (ALP): 

a)Para o estabelecimento de uma ABPP ou de uma 
ALP, é preciso avaliar as características da praga, bem 
como os fatores que determinam a sua distribuição na 
área de interesse. 

b)Para a manutenção de uma ALP é necessário 
estabelecer um cronograma de medidas fitossanitárias 
e realizar o monitoramento a cada seis meses. 

c)Somente pragas quarentenárias fazem parte da lista 
de pragas que não podem existir em ABPP e ALP. 

d)Entre os requisitos básicos para a determinação de 
uma ABPP ou de uma ALP encontram-se a avaliação 
dos processos de exportação dos produtos e a 
investigação rural dos ativos fitossanitários aplicados 
na área em análise. 
 
29)O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) estabelece os critérios e 
procedimentos de quarentena para a importação de 
artigos regulamentados no Brasil, entendidos como 
“qualquer planta, produto vegetal, solo e qualquer 
outro organismo, objeto ou material capaz de 
abrigar ou disseminar pragas que se julgue dever 
estar sujeito a medidas fitossanitárias” (Instrução 
Normativa Nº 28, de 20 de Abril de 2020). Em 
relação aos procedimentos e critérios de 
quarentena, é INCORRETO afirmar que: 

a)A quarentena previne a introdução e disseminação 
de organismos exóticos ou pragas ausentes no Brasil, 
impedindo que eles se estabeleçam em áreas livres 
das doenças. 

b)O artigo regulamentado importado deverá estar 
acondicionado em embalagem resistente e que garanta 

a integridade e evite a perda de parte do artigo ou o 
escape de pragas. 

c)Em caso de detecção de praga quarentenária ou que 
apresente potencial quarentenário para o Brasil, o 
artigo regulamentado poderá ser submetido a 
tratamento que garanta a eliminação ou inativação das 
pragas detectadas ou até mesmo ser destruído devido 
à ausência de tratamento recomendado e autorizado. 

d)Artigos regulamentados importados com objetivo de 
produção de sementes ou de propagação vegetal para 
uso próprio não necessitam de diagnóstico 
fitossanitário aqui no Brasil, seguindo os laudos e 
análises do local de origem. 
 

30)Acerca do Sistema Approach como um sistema 
de manejo de risco de pragas quarentenárias, 
assinale a alternativa CORRETA:  

a)O Sistema Approach integra fatores biológicos, 
físicos e operacionais relacionados com o potencial 
reprodutivo de uma praga específica de ambientes em 
quarentena. 

b)O Sistema Approach está diretamente relacionado a 
práticas utilizadas na produção, colheita e 
empacotamento de plantas respeitando as diretrizes de 
manejo de pragas. 

c)O emprego de metodologias do Manejo Integrado de 
Pragas constitui etapa inicial Sistema Approach, 
permitindo a adoção de medidas eficientes para o 
controle da praga. 

d)O conhecimento da relação da praga com seu 
hospedeiro permite que sejam adotadas medidas de 
restrição para gerenciamento e inspeção final do 
Sistema Approach. 
 
31)Em relação à economia do setor agrícola, 
assinale a alternativa CORRETA: 

a)Os preços agrícolas são instáveis pois são definidos 
em função de fatores como a demanda por produtos 
diretamente relacionados com a produção agrícola, a 
alocação de recursos, a tomada de decisões, a 
distribuição de renda e a formação de capital. 
b)O transporte, o processamento e o tipo de 
armazenamento dos produtos não interfere nos preços 
agrícolas. 

c)Os preços são sempre mais altos para culturas 
temporárias, devido às condições específicas para 
cultivo e processamento. 

d)Quando os recursos naturais são esgotados, estes 
valores não devem ser contabilizados no preço final 
das culturas. 
 
32)O processo de adubação é muito importante 
para a manutenção e garantia da produção mundial 
agrícola. Acerca desta temática, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a)Os fertilizantes podem ser sintéticos ou orgânicos, 
alterando apenas a forma de liberação nas culturas. 

b)Os adubos organominerais possuem absorção lenta 
e são constituídos de material orgânico com minerais. 

c)Os adubos orgânicos possuem ação duradoura e 
prolongada, uma vez que são liberados lentamente e 
não possuem ação imediata na planta. 

d)Os fertilizantes minerais possuem compostos de 
origem natural ou sintética, formados somente por um 
composto químico (fertilizantes simples). 
 

33)Em relação à classificação de produtos vegetais, 



 

seus subprodutos e resíduos de valor econômico, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a)Amostra de classificação é aquela coletada para fins    
de determinar as características intrínsecas e 
extrínsecas do produto vegetal, seus subprodutos e 
resíduos de valor econômico, objetivando a emissão do 
documento de classificação. 

b)O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento estabelecerá o padrão oficial de 
classificação, com os requisitos de identidade e 
qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a 
marcação ou rotulagem, nos aspectos referentes à 
classificação dos produtos. 
c)Na classificação de produtos vegetais, seus 
subprodutos e resíduos de valor econômico destinados 
diretamente à alimentação humana, a amostragem e a 
confecção das amostras serão de responsabilidade da 
entidade credenciada ou do interessado, devendo ser 
observados os mesmos critérios e procedimentos de 
amostragem fixados pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

d)A fiscalização da classificação dos produtos será 
exercida no âmbito da competência do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento por Fiscal 
Federal Agropecuário, jamais sendo auxiliada por 
servidores habilitados. 
 

34)A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) 
proclamou 2020 como o Ano Internacional da 
Fitossanidade, reforçando a necessidade de 
implementação de planos estratégicos de 
preservação da natureza, além de garantir às atuais 
e futuras gerações plantas saudáveis, livres de 
pragas e organismos causadores de doenças. Em 
relação à temática de fitossanidade, é CORRETO 
afirmar que: 

a)As técnicas de fitossanidade não se aplicam 
diretamente a organismos geneticamente modificados, 
pois estes já apresentam resistência a pragas. 

b)A fitossanidade está relacionada a um conjunto de 
tecnologias e tratamentos desenvolvidos para a 
proteção de plantas contra o ataque de pragas e 
doenças que possam atingir sua saúde, melhorando a 
produção e aumentando a rentabilidade. 

c)A vigilância fitossanitária é responsável por fiscalizar 
a realidade do campo e determinar o valor dos 
produtos com base em sua saúde. 

d)O manejo de pragas engloba técnicas diferentes das 
realizadas em processos de fitossanidade. 
 

35)Sobre o agronegócio no Brasil, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a)O Brasil encontra-se no topo do agronegócio devido 
ao grande investimento em insumos como sementes, 
adubos e agrotóxicos. 
b)O agronegócio contribui diretamente com a geração 
de empregos no campo e nas cidades, acarretando 
aumentos na renda de produtores familiares e o 
desenvolvimento das regiões. 
c)O clima diverso do Brasil dificulta a produção de 
certas culturas importantes mundialmente, impedindo o 
crescimento do mercado rural. 
d)A infra-estrutura de transportes e o desmatamento 
das regiões trazem consequências diretas no valor do 
produto, mas não afetam a rentabilidade agrícola no 
geral. 
 

36)As angiospermas são plantas de grande valor 
econômico e ecológico. Em relação a este grupo de 
plantas, é CORRETO afirmar que: 

a)As hortaliças, como a cebola e a alface, podem ser 
consideradas como pertencentes ao grupo das 
angiospermas, mais especificamente como 
monocotiledôneas. 

b)As angiospermas são plantas vasculares, que 
apresentam flores e frutos e que se reproduzem 
somente de forma sexuada. 

c)O arroz é uma planta monocotiledônea da família das 
gramíneas e está entre as culturas mais produzidas e 
consumidas do mundo. 

d)O feijão é uma leguminosa monocotiledônea que 
proporciona diversos nutrientes essenciais e fibras. 
 

37)Os agrotóxicos podem ser classificados de 
acordo com o grau de toxicidade, com base nos 
efeitos nas diversas vias do organismo (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa). Assinale 
a alternativa INCORRETA em relação a esta 
classificação: 

a)Os agrotóxicos classificados como extremamente e 
altamente tóxicos são considerados fatais tanto se 
ingeridos, em contato com a pele ou inalados. 

b)Os agrotóxicos altamente tóxicos são fatais se forem 
ingeridos. Quando inalados são altamente tóxicos, mas 
não fatais. 

c)Os agrotóxicos moderadamente tóxicos são 
considerados tóxicos se ingeridos ou inalados, e 
tóxicos quando em contato com a pele. 

d)Os agrotóxicos que podem ser perigosos em casos 
de ingestão, inalação ou contato com a pele são 
classificados como improváveis de causar danos. 
 

38)O planejamento é uma etapa muito importante 
na montagem de um viveiro. Assinale a alternativa 
que NÃO traz corretamente fatores que influenciam 
na definição do ambiente adequado para a 
construção de um viveiro: 

a)A disponibilidade de fonte de água. 

b)A cultura utilizada anteriormente e a adubação do 
solo. 

c)A orientação geográfica e a inclinação do terreno. 

d)A drenagem do solo. 
 

39)O sucesso da atividade e produção agrícola está 
relacionado ao planejamento da colheita. Em 
relação a esta temática assinale a alternativa 
CORRETA: 

a)O plantio, a poda ou o florescimento e a colheita dos 
frutos pode variar conforme a espécie vegetal, mas não 
em relação ao ambiente de cultivo. 

b)Os frutos não climatéricos só podem ser colhidos de 
forma indireta, ou seja, por meio da contagem da data 
prevista para a colheita. 

c)A coloração de um fruto é fator determinante para a 
sua colheita, sendo que os frutos verdes sempre 
estarão inviáveis para a colheita. 

d)Os frutos climatéricos podem ser colhidos antes do 
ponto de maturação final, enquanto os não climatéricos 
devem ser colhidos maduros no ponto de consumo. 
 

40)Sobre a temática de sociologia rural, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a)A sociologia rural estuda a vida social urbana em 
chácaras e fazendas. 



 

b)A sociologia rural é considerada ramo da sociologia 
que estuda a vida social em áreas de características 
ecológicas ou geográficas distintas da cidade. 

c)A sociologia rural não engloba o estudo das 
migrações rurais e outros padrões demográficos, como 
a distribuição de comunidades em regiões favoráveis a 
determinados cultivos. 

d)A sociologia rural aborda questões intimamente 
relacionadas aos moradores de regiões rurais, 
desvinculadas de questões ambientais ou de recursos 
naturais. 
 
41)Em relação aos cuidados com as mudas em 
viveiros, é CORRETO afirmar que: 

a)A rega das mudas pode ser feita manualmente ou até 
mesmo utilizando mecanismos automáticos, desde que 
sejam respeitadas as particularidades e necessidades 
da planta para não ocorrer o excesso ou a falta de 
água. 
b)Deve-se realizar o manejo adequado de pragas e 
doenças no viveiro, removendo a planta doente do local 
logo após a detecção de algum problema para esta não 
transmitir a doença às outras mudas. 

c)Somente mudas com deficiência de nutrientes deve 
receber adubação específica, não sendo necessário 
fazer nenhuma preparação ou cuidado especial com as 
mudas comuns. 

d)Para controle de pragas nos viveiros, é recomendado 
utilizar apenas do controle químico ou físico, jamais o 
controle mecânico (remoção direta da planta). 
 

42)Assinale a alternativa CORRETA em relação às 
pragas quarentenárias (PQs) e às pragas não 
quarentenárias regulamentadas (PNQRs): 

a)As PQs e as PNQRs necessitam de medidas 
fitossanitárias em sua entrada no Brasil independente 
da via de ingresso. 

b)O impacto econômico das PNQRs não é conhecido e 
por isso sempre deve haver o controle oficial na 
entrada do país. 
c)As PNQRs estão sujeitas a medidas fitossanitárias e 
a um controle oficial que pode ser aplicado no âmbito 
nacional, subnacional ou local. 
d)As PQs causam impactos econômicos enquanto as 
PNQRs causam apenas impactos ambientais. 
 
43)A fisiologia vegetal é um ramo da botânica que 
se dedica ao estudo do funcionamento e processos 
vitais dos vegetais. Em relação ao funcionamento 
geral de uma planta, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a)Em relação ao comportamento das folhas nas 
estações, as plantas podem ser classificadas em 
decíduas, que perdem as folhas no outono/inverno, ou 
caducifólia (sempre verdes), que mantém as folhas no 
outono/inverno. 

b)A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas, 
considerados seres autotróficos, sintetizam compostos 
orgânicos (glicose) a partir de substâncias inorgânicas 
(simples), utilizando como fonte de energia a luz solar.  

c)A célula vegetal apresenta parede celular (para maior 
rigidez), cloroplastos (relacionados com a fotossíntese) 
e vacúolo (que atuam na regulação osmótica). 

d)A disponibilidade de água na planta é um fator que 
pode limitar o florescimento, uma vez que a 
turgescência das células das pétalas e sépalas é 
importante para a abertura da flor. 

 
44)Após a colheita os frutos devem ser 
classificados e padronizados, conforme exigências 
do mercado consumidor. Em relação à essa 
classificação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a)Os frutos geralmente são classificados por grupo 
(variedade ou espécie), classe (tamanho, peso e 
coloração) e categoria (defeitos). 

b)Os frutos classificados como tipo extra ou primeira 
são comercializados com preços superiores. 

c)A classificação dos frutos pode ser feita manualmente 
ou com uso de máquinas e equipamentos específicos 
para cada espécie. 

d)Frutos com defeitos ou danos médios e graves são 
descartados. 
 
45)O desenvolvimento vegetal é controlado por 
fatores ambientais, genéticos e hormonais. Os 
fatores ambientais influenciam na produção de 
hormônios e, consequentemente, os hormônios 
atuam sobre a expressão da genética da planta. Em 
relação aos hormônios vegetais, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a)As auxinas são conhecidas por seu papel essencial 
na regulação do crescimento do vegetal, atuando no 
processo de dominância apical, no desenvolvimento 
das flores, no crescimento de frutos e no processo de 
abscisão. 

b)O etileno, único hormônio gasoso, é conhecido como 
hormônio do amadurecimento. Pode ser aplicado de 
várias formas na fruticultura, seja retardando o 
amadurecimento dos frutos para conservação, como 
também para acelerar a maturação de frutos colhidos 
antes do tempo. 

c)As giberelinas são hormônios produzidos 
principalmente por folhas novas e atuam estimulando a 
quebra da dormência de sementes. Na fruticultura, a 
aplicação de giberelinas acelera a maturação dos frutos 
e diminui o crescimento do caule, proporcionando uma 
colheita mais rápida mesmo que a planta não tenha 
atingido o tamanho ideal. 

d)As citocininas são produzidas principalmente nas 
raízes e atuam nos processos de divisão, alongamento 
e diferenciação celular. 
 

46)Em relação ao uso e regulamentação de 
agrotóxicos, assinale a alternativa INCORRETA: 

a)Os agricultores e trabalhadores das indústrias de 
agrotóxicos são os que mais sofrem com os efeitos da 
exposição durante a manipulação e aplicação dos 
agrotóxicos. Além disso, toda a população está 
suscetível a exposições múltiplas a agrotóxicos, por 
meio de consumo de alimentos e água contaminados. 

b)Ingredientes ativos de agrotóxicos como o DDT, o 
Paration e Carbofuranos são considerados banidos 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
devido a fatores como a alta persistência ambiental, a 
periculosidade, a carcinogenicidade e a 
neurotoxicidade. 

c)Atrazina, 2,4-D e Glifosato são herbicidas com 
diferentes graus de toxicidade, sendo o 2,4-D 
considerado extremamente tóxico e os outros dois 
considerados pouco tóxicos. 
d)Os efeitos da exposição aos agrotóxicos podem ser 
classificados como agudos, que aparecem rapidamente 
após a exposição, ou crônicos, que aparecem após 



 

exposições repetidas a pequenas quantidades de 
agrotóxicos por um período prolongado. 
 
47)Assinale a alternativa CORRETA sobre 
planejamento rural: 

a)O gestor de uma propriedade rural deve fazer um 
planejamento estratégico com base em um 
levantamento de dados, da realização de um 
diagnóstico da propriedade, do estudo de indicadores 
econômicos e da elaboração de planos de ação. 

b)Na avaliação do sistema produtivo deve-se 
considerar a distribuição física da propriedade, sem 
verificar os recursos disponíveis em seu perímetro. 

c)O planejamento rural permite que o gestor tenha 
controle total sobre os resultados, por isso é uma 
prática altamente rentável que permite grande 
lucratividade aos produtores. 

d)Fatores biológicos e elementos vivos gerais em uma 
propriedade não devem ser considerados em um 
planejamento rural.  
 
48)Sobre as  plantas daninhas assinale alternativa 
CORRETA: 

a)Para controle das plantas daninhas podem ser 
utilizados apenas métodos químicos, ou seja, pelo uso 
de herbicidas. 

b)Limitando os nutrientes disponíveis no solo é possível 
acabar com espécies indesejadas de plantas daninhas. 

c)Apesar da grande velocidade no seu crescimento, as 
plantas daninhas não produzem muitas sementes. 
d)As plantas daninhas são prejudiciais pois elas 
crescem mais rápido do que as culturas, se adaptam 
aos mais variados ambientes e obtêm mais facilmente 
os recursos naturais necessários, como a água, luz e 
nutrientes. 
 

49)É uma forma CORRETA de aplicação e uso de 
adubos ou fertilizantes: 

a)Aplicação por semeadura, que ocorre durante o 
plantio por cima das sementes. 
b)Adubação por pulverização, realizada na superfície 
do solo. 

c)Adubação foliar, capaz de suprir mais rapidamente 
uma demanda nutricional da planta. 

d)Irrigação, para aumentar a disponibilidade de água e 
corrigir o pH do solo 
 

50)Entre as técnicas de manejo integrado de pragas 
encontra-se o controle biológico ou biocontrole. 
Assinale a alternativa que melhor descreve esta 
técnica: 

a)Uso de barreiras físicas feitas com compostos de 
origem naturais para prevenir, reduzir      ou erradicar a 
infestação de plantas daninhas. 

b)Uso de organismos benéficos ou de produtos 
químicos que ocorrem naturalmente a fim de prevenir, 
reduzir ou erradicar a infestação de pragas e doenças 
nas plantações. 

c)Adoção de práticas agrícolas sustentáveis que não 
afetam o meio ambiente. 

d)Uso de organismos benéficos juntamente com 
produtos químicos para erradicar a infestação de 
pragas e doenças nas plantações. 


