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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. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. 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. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. 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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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - Algumas espécies vegetais têm capacidade de se adaptar às variações extremas de população sem comprometimento 
da produtividade. Essa capacidade é chamada de: 

 

►a) plasticidade. 
b) ponto de compensação. 
c) capacidade de saturação. 
d) flutuação. 
e) organização espacial. 

 
02 - Para que uma operação seja considerada efetiva num sistema de produção, deve ser realizada dentro de um prazo útil 

denominado “janela agronômica”. Para isso, é importante a determinação do número de máquinas necessárias para 
concluir a operação nesse prazo. O número de máquinas é calculado pela fórmula  =   onde Ro é o ritmo de 
operação, expressado em hectares h-1 e Cc é a capacidade de campo efetiva da máquina ou implemento, expressada 
em hectares h-1. O ritmo de operação é calculado pela fórmula  =  ×  em A é a área de trabalho, expressada em 
hectares, J é a jornada de trabalho, expressada em horas dia-1 e D é o prazo, expressado em dias. A capacidade de 
campo efetiva da máquina é calculada pela fórmula  =  ×  ×  .  em que L é a largura de trabalho da máquina 
ou implemento, expressada em metros, V é a velocidade de avanço da máquina, expressada em km h-1, Ec é a eficiência 
de campo operacional, expressada em percentual. Com base nos conceitos e fórmulas apresentados, considere uma 
lavoura de soja de 1.200 hectares que deve ser semeada num prazo de 25 dias úteis. A semeadora opera com 5,7 m de 
largura de trabalho e uma velocidade de avanço de 5,0 km h-1. Admitindo uma jornada de 12 horas dia-1 e uma eficiência 
de campo operacional de 70%, a quantidade necessária de semeadoras para se concluir a operação no prazo é de: 

 

►a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
e) 6. 

 
03 - 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 cm3, que corresponde a 1 x 102 kg m3. 
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. 
 

É/são verdadeira(s) a(s) afirmativa(s): 
 

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

 
04 - A água subterrânea é um importante recurso hídrico utilizado na irrigação de lavouras em várias partes do mundo. 

Sobre a sua ocorrência, é correto 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. 
 
05 - 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 o receptáculo podem fazer parte do fruto. Em outros 
frutos, até mesmo o cálice pode compor o fruto maduro. A respeito do assunto, considere as afirmativas a seguir: 

 

(   ) 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 afirmativas verdadeiras e/ou falsas, 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.  
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06 - 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. Para a cultura da soja, o período crítico de 
matocompetição ocorre: 

 

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

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

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

►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. 

 
07 - 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 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. 

 

É/são verdadeira(s) a(s) afirmativa(s): 
 
 

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

 
08 - 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. Um pulverizador 
com barras de 12 metros de largura, tracionado por trator e que trabalha na velocidade de 12 km/h, tem capacidade de 
campo teórica em hectares/hora de: 

 

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

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

1. Compete ao Ministério da Agricultura do Brasil 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, tem 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. 

 

É/são verdadeira(s) a(s) afirmativa(s): 
 

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

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

de pH. Essas cargas são: 
 

a) formadas pela substituição isomórfica na estrutura do mineral.  
b) geradas pelo alto pH do solo e são sempre negativas. 
c) sempre positivas devido ao baixo pH dos solos tropicais. 
►d) formadas pela dissociação da hidroxila (OH) das beiradas dos minerais e podem ser positivas ou negativas dependendo 

do pH do solo. 
e) sempre negativas, independentemente do valor de pH. 
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11 - A análise química do solo apresenta diversos parâmetros que auxiliam a avaliação e aptidão do solo, como mostra o 
resultado a seguir: 

 

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 ao 
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. 
 

São verdadeiras somente as afirmativas: 
 

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

 
12 - 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 fundamentos de bioquímica vegetal, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente e 
corretamente, as ações do glifosato, do atrazine e do fluazifop-p-butil. 

 

a) Impede a síntese proteica — atua diretamente na fotorrespiração — inibe o ciclo de Calvin. 
b) Impede a síntese proteica — atua diretamente na fase escura da fotossíntese — inibe o ciclo do ácido cítrico. 
c) Atua diretamente no ciclo do ácido cítrico — atua diretamente na respiração celular — inibe a fotofosforilação. 
d) Atua diretamente no ciclo do glioxalato — atua diretamente na fotorrespiração — inibe a fotofosforilação cíclica. 
►e) Impede a síntese proteica — atua diretamente na fase clara da fotossíntese — inibe a síntese de ácidos graxos. 

 
13 - 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. 
 

É/são verdadeira(s) a(s) afirmativa(s): 
 

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

 
14 - 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. 
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15 - Sobre acidez dos solos, considere as seguintes afirmativas: 
 

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. 

 

É/são verdadeira(s) a(s) afirmativa(s): 
 

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

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

alcaloides, coenzimas e hormônios.  A atmosfera é a principal fonte de nitrogênio, mas 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 orgânicas. 
(   ) 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. 

 
17 - 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 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. 
 

É/são verdadeira(s) a(s) afirmativa(s): 
 

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

 
18 - 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.ha-1 será de: 

 

a) 155 mil. 
b) 255 mil. 
c) 355 mil. 
d) 455 mil. 
►e) 555 mil. 
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19 - 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 mil 
espécies, sendo responsável por uma parte considerável das proteínas na alimentação humana e animal. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente 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. 

 
20 - Em trabalho clássico da área de nutrição mineral de plantas, Arnon e Stout (1939) estabeleceram três critérios básicos 

para que um elemento químico seja considerado essencial para a nutrição vegetal. 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. 

 
21 - Para o controle de plantas daninhas na lavoura, os fatores que mais interferem na eficiência da aplicação de herbicidas 

com efeito residual são: 
 

a) Dose do herbicida e altura das plantas daninhas. 
►b) Condições edafoclimáticas como textura do solo e quantidade de chuva. 
c) Riqueza genética de espécies de plantas emergidas. 
d) Número de ramos e folhas nas plantas daninhas presentes. 
e) Culturas agrícolas cultivadas em período anterior à aplicação. 

 
22 - A microbacia hidrográfica é a unidade ideal para o planejamento e implementação de práticas conservacionistas de 

uso e manejo do solo. Nesse sentido, o que se espera com a execução de um plano de manejo integrado em bacias 
hidrográficas no meio rural é: 

 

1. Reduzir os processos de degradação do solo, principalmente a erosão. 
2. Garantir uma melhor qualidade e maior disponibilidade de água. 
3. Propiciar alternativas de uso e manejo do solo adequados. 
4. Incentivar a organização dos produtores rurais da comunidade. 
5. Promover a melhoria da qualidade de vida e assim contribuir para a diminuição do êxodo rural. 

 

Assinale a alternativa correta 
 

a) Todas as alternativas estão corretas exceto a 5. 
b) Todas as alternativas estão corretas exceto a 4. 
c) Todas as alternativas estão corretas exceto a 3. 
►d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas. 

 
23 - O Sistema Plantio Direto (SPD) é uma prática conservacionista de agricultura baseada em três preceitos básicos — 

cobertura permanente, revolvimento mínimo da linha de semeadura e rotação de culturas — que, conjuntamente, 
reduzem significativamente a degradação do solo e incrementam a produtividade das culturas agrícolas. Todavia, a 
má condução desses preceitos pode levar à insustentabilidade do SPD. Um dos possíveis fatores que levam ao 
fracasso do SPD é a/o: 

 

a) construção de terraços. 
b) tráfego controlado de máquinas e implementos. 
c) revolvimento esporádico do solo com escarificadores. 
d) diversificação de espécies e uso de adubos verdes na rotação. 
►e) formação de camadas compactadas. 
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24 - Pragas agrícolas são organismos que reduzem a produção das culturas e a qualidade dos alimentos. Essa redução 
pode ocorrer no momento do ataque (dano direto) ou devido à transmissão de vírus e outros microrganismos (dano 
indireto). Sobre esse assunto, considere as afirmativas a seguir: 

 

1. Ambientes agrícolas ecologicamente mais complexos podem favorecer a presença de insetos-praga devido à 
maior disponibilidade de alimento para esses insetos. 

2. Os policultivos podem ser considerados um sistema impróprio para manejo de pragas agrícolas, já que a presença 
de várias culturas facilita a busca de alimento pelo inseto e dificulta o controle dos insetos-praga por parte do 
agricultor. 

3. O uso de agroquímicos (inseticidas) de maneira excessiva pode induzir os insetos-praga a criarem resistência a 
esses produtos, contribuindo para o ressurgimento de pragas. 

4. Ambientes ecologicamente mais complexos, com maior diversidade, podem ser considerados locais que não 
favorecem os insetos-praga nos cultivos devido à dificuldade da seleção da planta hospedeira e à maior 
quantidade de inimigos naturais que se desenvolvem nesse tipo de ambiente. 

5. O comércio exterior e a globalização são fatores que favorecem a introdução de espécies exóticas que não 
possuem predadores naturais e, consequentemente, tornam-se pragas agrícolas. 

 

São INCORRETAS as alternativas: 
 

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

 
25 - Para adubação da soja a ser cultivada numa fazenda localizada no Paraná, foi recomendado ao agricultor a aplicação 

de 300 kg/ha da fórmula 04:14:08 no sulco de semeadura. Com base nessa recomendação, considere as afirmativas a 
seguir: 

 

1. Serão aplicados 12 kg de N para cada hectare semeado. 
2. Serão aplicados 12 kg de N2O para cada hectare semeado. 
3. Serão aplicados 42 kg de P2O5 e 24 kg de K2O para cada hectare semeado. 
4. Serão aplicados 18,3 kg de P e 20 kg de K para cada hectare semeado. 
5. A fórmula recomendada poderia ser substituída pela 08:28:16, desde que corrigida a dose. 

 

Estão corretas somente as alternativas: 
 

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

 
26 - Uma das grandes preocupações em relação a adubação nitrogenada em solos tropicais são as possíveis perdas do N 

aplicado por volatilização na forma de amônia (NH3). A respeito desse tema, considere as afirmativas a seguir: 
 

1. As perdas normalmente ocorrem com a aplicação da ureia. 
2. As perdas de NH3 depois da aplicação de sulfato de amônio ou de nitrato de amônio são desprezíveis. 
3. A incorporação do adubo no solo é eficiente para evitar as perdas por volatilização do N aplicado. 
4. As perdas de N por volatilização aumentam com a ocorrência de chuva logo após a aplicação da ureia. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Todas as afirmativas estão erradas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. 

 
27 - Quanto aos cultivos de espécies olerícolas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Em sistemas de cultivo hidropônico de alface (Lactuca sativa), micronutrientes são adicionados à solução nutritiva na forma 
de sais solúveis não quelatizados. 

►b) No desenvolvimento fenológico da cebola (Allium cepa), o número de folhas diminui após o início da bulbificação e ocorre 
a expansão das bainhas das últimas folhas emitidas dando origem ao bulbo. 

c) Em um sistema orgânico de produção de tomate (Solanum lycopersicum), os fertilizantes solúveis como os cloretos podem 
ser distribuídos pela água de irrigação por gotejamento. 

d) No cultivar de cenoura (Daucus carota) e de beterraba (Beta vulgaris), o fotoperíodo define as épocas de plantio. 
e) No cultivo da batateira (Solanum tuberosum), a prática da amontoa retarda o florescimento e a tuberização. 
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28 - A implantação de pomares para produção de frutas requer a aquisição de mudas com alta qualidade genética e 
fitossanitária. Sobre as técnicas utilizadas pelos viveiros para a produção dessas mudas, assinale a alternativa correta. 

 

a) A enxertia é a união de dois ou mais genótipos para a formação de uma planta completa, ocasionando mudanças nas 
características da copa que são resultantes da alteração genética promovida por esta técnica. 

b) A estaquia, que consiste no enraizamento de um ramo ainda ligado à planta matriz, é uma técnica pouco utilizada nos 
viveiros. 

►c) A garfagem requer que se faça coincidir a casca do porta-enxerto com a casca do garfo, pois o câmbio, tecido vegetal 
responsável pela cicatrização e regeneração dos vasos condutores, situa-se logo abaixo da casca. 

d) A mergulhia é uma técnica muito simples que consiste no enraizamento de segmentos caulinares após serem separados 
da planta matriz. 

e) A estaquia lenhosa é realizada no verão, quando os ramos estão em plena atividade de crescimento, sendo preparadas 
estacas com folhas. 

 
29 - A simbiose das leguminosas com rizóbios resulta na formação de nódulos nas raízes das plantas, onde os rizóbios 

realizam a fixação biológica de N, que pode fornecer a maior parte do N requerido pela leguminosa hospedeira. É 
evidência do bom funcionamento dos nódulos de leguminosas em simbiose com rizóbios: 

 

a) Ausência de pigmentação no interior dos nódulos frescos. 
►b) Pigmentação avermelhada no interior dos nódulos frescos. 
c) Nódulos esverdeados próximos à coroa da planta. 
d) Nódulos esbranquiçados nas extremidades das raízes. 
e) Folhas amareladas na parte aérea. 

 
30 - O conhecimento do sistema reprodutivo de uma espécie vegetal é fundamental para a escolha do método de 

melhoramento a ser utilizado e do tipo de cultivar a ser obtido. Sobre sistema reprodutivo e tipo de cultivar, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) A cana-de-açúcar se reproduz por propagação vegetativa e as cultivares são híbridas. 
►b) A soja é uma espécie autógama e as cultivares são do tipo linhagens. 
c) O milho é uma espécie autógama e as principais cultivares são híbridas. 
d) O trigo é uma espécie alógama e as cultivares são do tipo clones. 
e) A macieira é uma espécie autógama e as cultivares são clones. 


