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INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais 
somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço 
para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos 
deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 5.6.3 do Edital 
57/2019. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o 
atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 
qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, 
respeitar o subitem 5.6.5 do Edital 57/2019. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 
7.17 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 7.18 do Edital 57/2019. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos item 7.19 a. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 7.19 do Edital 57/2019. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de 
Questões de prova e o Cartão-Resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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01 - Sobre o Sistema Internacional de Unidades (SI), adotado na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM - 1960), 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A unidade agrária alqueire paulista (24.200 m2) é uma grandeza física fundamental do SI. 
2. A unidade hectare (10.000 m2) faz uso de um dos prefixos estabelecidos para o SI, mas não pertence a esse 

sistema. 
3. Uma arroba de boi equivale a aproximadamente 15 kg, sendo o quilograma uma unidade correspondente a uma 

grandeza física fundamental do SI. 
4. A densidade (massa específica) da água é de aproximadamente 1 g cm-3, que corresponde a 1x102 kg m-3. 
5. A pressão no pneu de um trator é calibrada utilizando-se valores expressos em psi (libras-peso por polegada ao 

quadrado), sendo essa unidade derivada do SI. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
 

02 - Sobre a ocorrência de água subterrânea, um importante recurso hídrico utilizado na irrigação de lavouras em várias 
partes do mundo, é c’orreto afirmar: 

 

a) A qualidade da água subterrânea independe da rocha onde está armazenada. 
b) A recarga de um aquífero está condicionada pelo tipo de uso do solo. 
c) Considera-se água subterrânea toda a água armazenada abaixo da superfície do terreno. 
►d) A cobertura vegetal pode interferir de forma positiva ou negativa na recarga de um aquífero. 
e) O volume de água que pode ser extraído através de um poço depende da capacidade de bombeamento e da profundidade 

do poço. 
 

03 - Considerando que se possa calcular o armazenamento da água no solo a partir da relação entre a umidade e a 
profundidade, foram obtidos dados de umidade do solo em 6 profundidades e, por meio de uma regressão polinomial 
entre os valores de umidade e profundidade, obteve-se a seguinte equação que demonstra essa relação: 

 

  3 20,0000025 0,00000157 0,00689 0,195z z z z      

Com base nessa equação, qual deverá ser a lâmina armazenada no solo da superfície à profundidade de 40 cm? 

a) 2,81 cm. 
►b) 3,92 cm. 
c) 4,05 cm. 
d) 5,56 cm. 
e) 6,89 cm. 

 
04 - O fruto é resultado do desenvolvimento do(s) ovário(s), acrescido(s) ou não de outras partes florais, contendo as 

sementes. Em muitas espécies com ovário ínfero, o pedúnculo e receptáculo podem fazer parte do fruto. Em outros 
frutos, como em Fisalis, até mesmo o cálice pode compor o fruto maduro. 

 A respeito do assunto, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

(   ) O fruto da soja é um fruto seco e deiscente oriundo apenas do ovário desenvolvido. 
(   ) A espiga do milho é um fruto seco e deiscente que, após a abertura do pericarpo (palha), libera as sementes (grãos 

do milho). 
(   ) O fruto do arroz é seco e indeiscente, e cada grão é um fruto com uma única semente. 
(   ) A abobrinha é originada de um ovário ínfero, cuja parede do fruto é o receptáculo desenvolvido, que envolveu o 

ovário. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – V. 
b) V – V – F – V. 
c) V – F – F – F. 
d) F – V – V – F. 
e) F – V – F – F. 

 
05 - O histórico das grandes epidemias de doenças de plantas ocorridas no Brasil demonstrou, para determinadas culturas, 

a impossibilidade do seu cultivo em sistemas intensivos de produção. Nesse sentido, a exploração racional de Hevea 
brasiliensis na região Amazônica é uma atividade de alto risco, mais próxima de um fracasso do que de um sucesso. 
Essa situação está principalmente relacionada com: 

 

a) o nível tecnológico empregado no cultivo da seringueira. 
b) a falta de variabilidade genética de Hevea brasiliensis nas regiões de cultivo. 
c) os baixos preços praticados no mercado da borracha. 
d) a concorrência com o mercado asiático, visto que a seringueira tem seu centro de origem no sudeste asiático. 
►e) a ocorrência endêmica de Microcyclus ulei na região amazônica.  
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06 - Em 700 crias de vacas holandesas, nasceram X machos. O objetivo do pesquisador é verificar se nascem mais machos 
do que fêmeas. Para tanto, construiu-se um intervalo de confiança (I.C.) para a proporção de machos com um nível de 
confiança de 0,95, cujo resultado foi: I.C(p;0,95): 0,53  0,02. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) A porcentagem verdadeira de machos é de 53%. 
►b) Provavelmente, há prevalência de machos nas crias.  
c) Há uma probabilidade de 0,95 do parâmetro pertencer ao I.C. 
d) A distribuição amostral associada ao I.C. é a F de Snedecor.  
e) A margem de erro associada ao I.C. é de 5%. 

 
 
07 - “Em uma população grande, que se reproduz por acasalamentos ao acaso e onde não há migração, mutação ou 

seleção, pois todos os indivíduos são igualmente férteis e viáveis, tanto as frequências alélicas como genotípicas se 
mantêm constantes ao longo das gerações”. Esse fenômeno é conhecido como equilíbrio de Hardy-Weinberg e foi 
descrito em 1908. 
Considere um único lócus e dois genes alelos: A e a. Considere também a seguinte frequência genotípica de seis 
populações fictícias: 

 

 AA Aa aa 
1- 50 25 25 
2- 100 --- --- 
3- 4 32 64 
4- 64 32 4 
5- --- 100 --- 
6- 16 48 36 

 

 Considerando o fenômeno descrito, é correto afirmar que NÃO está/estão em equilíbrio a(s) população(ões): 
 

a) 6 apenas. 
►b) 1 e 5 apenas. 
c) 4 e 6 apenas. 
d) 2, 3 e 5 apenas.  
e) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 
 
08 - Sobre minerais e rochas, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Minerais como quartzo, feldspato, calcita e turmalina apresentam mais de uma cor, e minerais como esmeralda, 
galena e pirita apresentam sempre uma única cor. 

2. A calcita e a dolomita ocorrem em mármores, que são rochas metamórficas, e em calcários, que são rochas 
sedimentares. 

3. O traço é uma característica típica dos minerais metálicos e não metálicos. 
4. As rochas ígneas são extraídas do manto e formam-se também por fusão de rochas sedimentares e metamórficas 

na crosta continental. 
5. Granitos são rochas ígneas plutônicas leucocráticas a mesocráticas e apresentam texturas faneríticas e minerais 

de feldspato, quartzo e de ferro e magnésio, como biotita e anfibólio. 
6. Gabros são rochas ígneas plutônicas melanocráticas que apresentam texturas faneríticas e minerais de feldspato 

e de ferro e magnésio, como biotita, anfibólio e piroxênio. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 6 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 6 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6 são verdadeiras. 
 

 
09 - As boçorocas (ou voçorocas) são fenômenos erosivos desastrosos que afetam a zona rural, causando prejuízos 

enormes devido à perda de solo agrícola. Com relação aos fatores genéticos das boçorocas, é correto afirmar: 
 

►a) O avanço da erosão hídrica linear associado ao tipo de solo, ao tipo de cobertura vegetal e ao afloramento da superfície 
freática são fatores que levam à formação de boçorocas. 

b) O avanço da erosão hídrica laminar associado ao tipo de solo, ao tipo de cobertura vegetal e à erosão hídrica subterrânea 
são fatores que levam à formação de boçorocas. 

c) O avanço da erosão hídrica linear associado ao tipo de solo, ao tipo de cobertura vegetal e à erosão hídrica subterrânea 
são fatores que levam à formação de boçorocas. 

d) O avanço da erosão hídrica linear associado ao tipo de solo, ao tipo de cobertura vegetal e à erosão remontante da 
superfície freática são fatores que levam à formação de boçorocas. 

e) O avanço da erosão hídrica laminar associado ao tipo de solo, ao tipo de cobertura vegetal e ao afloramento da superfície 
freática são fatores que levam à formação de boçorocas. 
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10 - Um determinado melhorista, trabalhando com uma espécie vegetal autógama e homozigótica, que apresentava uma 
produção média de frutos de 28,5 kg/planta, selecionou alguns indivíduos (seleção fenotípica) que julgava superior e 
que em média produziam 36,3 kg/planta. A multiplicação desses indivíduos selecionados gerou uma nova população 
cuja produtividade aumentou 20% em relação à produção inicial. A herdabilidade desse caráter na população original é: 

 

a) 0,4387. 
b) 0,6518. 
c) 0,5823. 
►d) 0,7307. 
e) 0,8411. 

 
 
11 - Nos sistemas de produção agrícola, é de fundamental importância atentar-se ao ciclo fenológico das plantas, para que 

seja possível realizar os tratos culturais no momento adequado. Sendo assim, é correto afirmar que, para a cultura da 
soja, o período crítico de matocompetição ocorre: 

 

a) 2 semanas antes da colheita, sendo que o controle inadequado de plantas daninhas nessa fase acarreta redução do 
tamanho dos grãos. 

b) por ocasião da colheita, sendo que o controle inadequado de plantas daninhas nessa fase acarreta redução da produção 
no próximo ciclo. 

c) 40 a 50 dias após a emergência da cultura, sendo que o controle inadequado de plantas daninhas nessa fase acarreta 
redução da produção. 

►d) 15 a 30 dias após a emergência da cultura, sendo que o controle inadequado de plantas daninhas nessa fase acarreta 
redução expressiva da produção. 

e) 1 semana antes da semeadura, sendo que qualquer aplicação de herbicida após a emergência da cultura pode acarretar 
redução expressiva da produção. 

 
 
12 - A respeito do tema geadas e seus impactos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As geadas são também chamadas de geadas brancas ou advectivas, provocadas pelo avanço de massas de ar, 
que normalmente estão associadas ao deslocamento de frentes frias.  

2. As geadas negras, com alta frequência de ocorrência no estado do Paraná, são as que ocorrem no âmbito de 
massas de ar frio e úmido, sob condições de forte advecção e, por consequência, em presença de ventos 
significativos nos baixos níveis da atmosfera. 

3. No Brasil, a maioria das geadas são do tipo advectivo, geralmente sucedendo à passagem de sistemas frontais 
secos e frios. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 
13 - Pulverizadores autopropelidos, também chamados de pulverizadores automotrizes ou autopropulsados, são máquinas 

utilizadas em operações de aplicação de defensivos agrícolas cujas características principais são o alto rendimento 
operacional, a alta tecnologia em eletrônica de bordo para o preciso e o total controle da pulverização.  A capacidade 
de campo teórica de um pulverizador, tracionado por trator, que trabalha na velocidade de 12 km/h e possui barras de 
12 metros de largura é de: 

 

a) 144 hectares/hora. 
b) 28,8 hectares/hora. 
►c) 14,4 hectares/hora. 
d) 1,44 hectares/hora.  
e) 0,144 hectares/hora.  

 
 
14 - Com relação a tecnologia e produção de sementes, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Compete ao MAPA a organização do sistema de produção de sementes e mudas em todo o território nacional, 
incluindo o processo de certificação. 

2. Dormência pode ser conceituada como estado de repouso fisiológico em que a semente, em função de sua 
estrutura ou composição química, possui um ou mais mecanismos bloqueadores da germinação. 

3. O ponto de maturidade fisiológica, relacionado a uma acentuada dessecação da semente, é o ponto em que 
normalmente ocorre a colheita da semente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
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15 - Sabendo que 300 mg de carbonato de sódio Na2CO3 foram neutralizados por 25 mL de solução 0,1 M de H2SO4, 
determine a porcentagem de pureza do sal. 

 

Dados: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; S = 32. 
 

a) 7,962 p%. 
b) 69,32 p%. 
c) 79,62 p%. 
►d) 88,33 p%. 
e) 93,45 p%. 

 
16 - Em solos tropicais, sabe-se que a maior parte das cargas geradas na fração mineral do solo são cargas dependentes 

de pH. É correto afirmar que essas cargas são: 
 

►a) formadas pela dissociação da hidroxila (OH) das beiradas dos minerais e podem ser positivas ou negativas dependendo 
do pH do solo. 

b) formadas pela substituição isomórfica na estrutura do mineral. 
c) geradas pelo alto pH do solo e são sempre negativas. 
d) sempre positivas devido ao baixo pH dos solos tropicais. 
e) sempre negativas, independentemente do valor de pH. 

 
17 - A análise química do solo apresenta diversos parâmetros que auxiliam a avaliação e aptidão do solo, como mostra o 

resultado abaixo: 
 

pH 
CaCl2 0,01M 

Al3+ (H +Al3+) Ca2+ Mg2+ K+ 
CTC

pH 7,0 
V m 

P
Mehlich I 

 ----------------------------------- cmolc/dm3 ------------------------------- % % mg/dm3 

4,3 2,8 12,1 0,9 0,2 0,25 13,45 10 67 0,7 
    
    

 

 Com base no exposto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O pH em CaCl2 0,01 M é conhecido como acidez total, que representa o somatório da quantidade H+ na solução e 
o H retido covalentemente na fase sólida do solo. 

2. O (H + Al) representa a acidez potencial trocável e não trocável, que indica o poder tampão do solo, do pH 4,3 a 
pH 7,0. 

3. Os valores de Ca, Mg, K e P apresentados na análise representam os seus teores na solução do solo. 
4. O valor (V %) representa a saturação de bases, ou seja, a percentagem de cargas da CTC a pH 7,0 ocupadas por 

bases. 
5. O valor de (m %) representa a saturação de Al, ou seja, a quantidade de cargas da CTC efetiva ocupada por esse 

elemento. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
18 - O sisal (Agave sp.) é uma planta originária do México e cultivada no Brasil para produção de fibras. As fibras 

representam apenas 4 a 5% da massa bruta da folha do sisal. O sisal é uma planta resistente à aridez e ao sol intenso 
do sertão nordestino, e suas fibras rígidas ocorrem no mesofilo da folha, pertencendo ao tecido fundamental de 
sustentação que dá resistência à planta. 

O algodão provém do algodoeiro (Gossypium spp.), que, conforme a variedade, pode ser uma árvore ou um arbusto 
que produz flores amarelas ou vermelhas. A “fibra” têxtil do algodão é uma pluma branca, amarela ou, por vezes, 
avermelhada, originada no tecido que reveste as sementes (epiderme). Um cultivar de algodão com fibras coloridas foi 
selecionada pela Embrapa, a partir de algodoeiros arbóreos nativos do semiárido nordestino, com alto nível de 
resistência à seca. Esse é o primeiro exemplar colorido obtido no Brasil, por meio de melhoramento convencional com 
utilização do método de seleção genealógica. 

 

Com base nas informações apresentadas e nos conhecimentos de morfologia e de anatomia vegetal, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) As variedades de algodoeiro arbóreo diferem morfologicamente das arbustivas por apresentarem um caule ramificado 
desde a base. 

b) As verdadeiras fibras vegetais, no sentido botânico da palavra, são células do colênquima com paredes lignificadas, 
portanto, nesse caso, apenas as fibras do sisal são fibras verdadeiras. 

►c) No caso do algodoeiro, as fibras têxteis não são, no sentido botânico, fibras verdadeiras, mas sim tricomas (pelos) oriundos 
da epiderme. 

d) Ambas as fibras, do algodão e do sisal, são tricomas longos. A diferença é que no sisal as paredes são lignificadas e, no 
algodão, não lignificadas. 

e) As fibras do sisal e do algodão são estruturas diferentes que se originam do mesmo tecido vegetal, mas de órgãos 
diferentes: as fibras do sisal estão na folha, enquanto as do algodão estão na semente.  
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19 - Os herbicidas são utilizados na agricultura com o propósito de matar as ervas daninhas para que elas não obstruam o 
crescimento das plantas de interesse. O glifosato é o composto ativo do herbicida Roundup® e é um inibidor 
competitivo de uma das enzimas da via metabólica envolvida na síntese de tirosina, fenilalanina e triptofano. Já o 
atrazine, presente em vários herbicidas, inibe a oxidação da água e produção de oxigênio e o fluazifop-p-butil inibe a 
enzima Acetil-CoA carboxilase, inibindo dessa forma, a síntese de Malonil-CoA.  

 

Com base nas informações apresentadas e nos conhecimentos de bioquímica vegetal, é correto afirmar:  
 

a) O glifosato impede a síntese proteica; o atrazine atua diretamente na fotorrespiração e o fluazifop-p-butil inibe o ciclo de 
Calvin. 

b) O glifosato impede a síntese proteica; o atrazine atua diretamente na fase escura da fotossíntese e o fluazifop-p-butil inibe 
o ciclo do ácido cítrico. 

c) O glifosato atua diretamente no ciclo do ácido cítrico; o atrazine atua diretamente na respiração celular e o fluazifop-p-butil 
inibe a fotofosforilação. 

d) O glifosato atua diretamente no ciclo do glioxalato; o atrazine atua diretamente na fotorrespiração e o fluazifop-p-butil inibe 
a fotofosforilação cíclica. 

►e) O glifosato impede a síntese proteica, o atrazine atua diretamente na fase clara da fotossíntese e o fluazifop-p-butil inibe 
a síntese de ácidos graxos. 

 
20 - Sobre o sistema de plantio direto (PD) na palha, considere os seguintes itens: 
 

1. Preparo do produtor para adoção do sistema e treinamento de mão de obra. 
2. Aquisição de semeadeira especial para o PD. 
3. Utilização de herbicidas em pré e pós emergência.  
4. Cobertura mínima de 50% de palha na superfície do terreno.  
5. Bom preparo prévio do solo, com arado e grade.  
6. Incorporação da resteva existente para facilitar o trabalho da semeadeira de PD.  

 

São pré-requisitos básicos para implantação das atividades no sistema de plantio direto (PD) na palha: 
 

a) 2 e 5, apenas.  
b) 5 e 6, apenas.  
c) 1, 3 e 4, apenas.  
►d) 1, 2, 3, 4 e 6, apenas.  
e) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 
21 - Com relação à avaliação da propriedade agrícola, considere os seguintes fatores: 
 

1. Climáticos, edáficos e hídricos. 
2. Benfeitorias e estrutura da propriedade. 
3. Políticos e econômicos da região. 
4. Sociais. 

 

São fatores que devem ser considerados na avaliação de uma propriedade agrícola para implantação de determinada 
atividade: 

 

►a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 2, 3 e 4 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
d) 1 e 2 apenas. 
e) 3 apenas. 

 
22 - Vários produtos podem ser utilizados na correção da acidez do solo, com poderes distintos na capacidade de 

neutralização da acidez. Em relação aos corretivos da acidez, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A percentagem relativa de neutralização total (PRNT) corresponde à quantidade percentual de Ca que reage em 
duas semanas após a aplicação de um corretivo. 

2. Cinzas podem ser utilizadas como corretivo da acidez e fonte de K. 
3. Tanto a cal virgem, quanto a cal extinta podem ser utilizadas como corretivo, embora tenham poder de 

neutralização menor que os calcários que as originaram. 
4. O princípio ativo dos calcários, que são em sua maioria rochas sedimentares formadas em lagos e mares, é o 

carbonato. 
5. O gesso tem maior poder de elevação do pH do que o calcário, podendo assim substituí-lo na correção da acidez 

do solo. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
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23 - A fase sólida dos solos é constituída de minerais e de matéria orgânica. Os minerais na fração argila podem ser 
silicatados ou oxídicos. São exemplos de argilas silicatadas tipo 1:1, tipo 2:1 não expansivas e tipo 2:1 expansivas, 
respectivamente: 

 

a) vermiculita, esmectita e hematita. 
b) caulinita, esmectita e ilita. 
c) gibbsita, caulinita e vermiculita. 
d) ilita, vermiculita e esmectita. 
►e) caulinita, ilita e vermiculita. 

 
24 - Sobre acidez dos solos, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

1. A acidez do solo é dividida em acidez potencial e acidez ativa, sendo que a ativa é sempre maior que a potencial. 
2. Existe uma relação direta entre pH do solo e bases permutáveis (saturação por bases); maiores valores de pH do 

solo significam maior saturação por bases no solo. 
3. O aumento dos valores de pH promove a redução na disponibilidade dos micronutrientes, Cu, Zn, Fe e Mn. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
25 - As células vegetais requerem nitrogênio para síntese de diversos compostos, como aminoácidos, clorofilas, 

alcaloides, coenzimas e hormônios. Na natureza, a fonte mais importante de nitrogênio é o ar, que representa quatro 
quintos de sua constituição. Relativamente, poucas espécies podem converter o nitrogênio atmosférico em formas 
úteis para os organismos vivos. Na biosfera, os processos metabólicos de diferentes espécies funcionam de forma 
interdependente, salvando e reutilizando formas de nitrogênio biologicamente disponível, constituindo o ciclo do 
nitrogênio. O ciclo do nitrogênio envolve a fixação, a nitrificação, a desnitrificação, a assimilação e a amonificação. 
Sobre ciclo do nitrogênio, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Na amonificação, o nitrogênio atmosférico é convertido em amônia, que pode ser utilizada pelas plantas. 
(   ) Na assimilação, as plantas absorvem nitrato do solo e o convertem em formas úteis. 
(   ) As bactérias simbiontes que vivem nos nódulos de raízes de plantas leguminosas produzem amônia através da 

fixação. 
(   ) Nas plantas, o nitrato é convertido em nitrito pela ação sequencial de duas enzimas: nitrato redutase e nitrito 

redutase. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
►c) F – V – V – F. 
d) V – F – F – F. 
e) F – F – V – V. 

 
26 - A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é, atualmente, uma das principais culturas do Brasil, seu maior produtor mundial. 

A maioria das etapas do processo produtivo das culturas, especificamente as etapas da cultura da cana-de-açúcar, 
pode ser mecanizada. Logo, a mecanização de processos, desde que corretamente administrada e conduzida, pode 
apresentar grande eficiência, aumento do rendimento operacional e, consequentemente, significativo retorno 
financeiro. Sobre o cultivo da cana-de-açúcar e a mecanização de suas etapas, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os custos fixos variam anualmente com a intensidade do uso das máquinas. 
2. Os custos variáveis não dependem da intensidade do uso das máquinas. 
3. Depreciação é um exemplo de custo fixo; e despesas com óleo diesel, filtros e lubrificantes são exemplos de 

custos variáveis. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
27 - Um produtor utiliza um sistema de engrenagens para alterar a quantidade de ração que é fornecida aos animais. Esse 

sistema trabalha com uma engrenagem motora fixa, com 16 dentes, que por sua vez aciona uma segunda engrenagem 
(E2) que pode ser trocada, com 10 dentes. Sabendo que com essa combinação, o equipamento fornece 20 kg/min de 
ração para os animais, e que existem disponíveis para uso as engrenagens de 4, 8, 12, 15, 18 e 20 dentes, além da de 
10 dentes, assinale a alternativa correta. 

 

a) Utilizando-se E2 de 20 dentes, a quantidade de ração fornecida será de 40 kg/min. 
b) Para diminuir a quantidade de ração pela metade, deve ser utilizada a E2 de 8 dentes. 
►c) Com a E2 de 4 dentes, a quantidade de ração distribuída será de 50 kg/min. 
d) Para aumentar a quantidade de ração em 20%, deve-se utilizar a E2 de 12 dentes. 
e) Se E2 for de 15 dentes, a quantidade de ração distribuída será de 21,3 g/min.  
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28 - A semeadora de precisão possui uma caixa de transmissão que controla a rotação do disco dosador de sementes. 
Uma vez regulada, isto é, selecionada a combinação de engrenagens adequada, a máquina deposita no solo um número 
de sementes (N) capaz de suprir a população ideal de plantas por hectare (P). Esse número, por sua vez, depende do 
espaçamento entre as linhas de plantas (l), do número ideal de plantas por metro de linha (n), de parâmetros de 
qualidade das sementes, como o índice de germinação (i) e pureza (p), e, ainda, do índice de sobrevivência das plantas 
(s). Num caso concreto, um agricultor realiza uma operação de semeadura de soja com uma máquina de precisão 
pneumática utilizando discos dosadores de 60 alvéolos e espaçamento entre linhas de 0,40 m. Esse agricultor pretende 
obter o número ideal de 18 plantas m-1 preconizado pela boa técnica. Todavia, ele utiliza sementes com índice de 
germinação de 90%, pureza de 100% e espera que o índice de sobrevivência das plantas seja de 90% após a 
emergência. 
Para regular o mecanismo dosador, isto é, selecionar a combinação adequada de engrenagens da caixa de 
transmissão, o agricultor deve calcular antes o número de sementes (N), levando em conta as variáveis já 
mencionadas. Desprezando as centenas, o número de sementes será de: 

 

a) 155.000 sementes.ha-1. 
b) 255.000 sementes.ha-1. 
c) 355.000 sementes.ha-1. 
d) 455.000 sementes.ha-1. 
►e) 555.000 sementes.ha-1. 

 
29 - Um grupo de plantas nutricionais importante é a família Leguminosae (ou Fabaceae), que pertence às angiospermas. 

Essa família tem distribuição cosmopolita e é uma das maiores do reino vegetal, com cerca de 650 gêneros e 18.000 
espécies, sendo responsável por uma parte considerável das proteínas na alimentação humana e animal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta representantes desse táxon (categoria). 
 

a) Arroz, capim-colonião, sorgo, trigo. 
►b) Amendoim, feijão, lentilha, soja. 
c) Gergelim, girassol, linhaça, quinoa. 
d) Brócolis, canola, couve, rabanete. 
e) Ameixa, maçã, nectarina, pêssego. 

 
30 - Em trabalho clássico da área de nutrição mineral de plantas, Arnon e Stout (1939) estabeleceram os critérios de 

essencialidade, em que o elemento químico, para ser considerado essencial para a nutrição vegetal, deve atender a 
três critérios básicos. Sobre esses critérios, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O carbono, o oxigênio e o hidrogênio são elementos químicos que fazem parte da constituição de todas as 
moléculas orgânicas, fato que dispensa a inclusão desses elementos como macronutrientes essenciais das 
plantas. 

(   ) Os elementos químicos considerados essenciais são agrupados em macronutrientes e micronutrientes, em 
função da quantidade em que são requeridos pelas plantas. 

(   ) Um dos critérios de essencialidade diz que um elemento químico considerado essencial deve estar diretamente 
envolvido no metabolismo da planta ou ser requerido numa determinada etapa metabólica. 

(   ) Os elementos químicos considerados micronutrientes das plantas são requeridos na ordem de grandeza de quilos 
por hectare. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) V – F – F – V. 
d) V – V – V – F. 
e) F – F – F – V. 
 

 


