
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 

 
O Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do 
Rio de Janeiro – EMATER-RIO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Legislação em vigor, torna públicas as seguintes alterações do Edital de Abertura do 
Concurso Público para preenchimento de vagas e provimento de cargos de níveis 
Superior e Médio Técnico, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – 
EMATER-RIO. 
 
1. Retificação do subitem 4.9.1.1: 
 
Onde se lê: 
 
4.9.1.1. Postos de Inscrição para todos os candidatos 

 
ITAPERUNA: 
Escritório Local – Rua Deputado Rubens Tinoco Ferraz, 21 
Tel.: (22) 38241993 
 
Leia-se: 
 
4.9.1.1. Postos de Inscrição para todos os candidatos 

 
ITAPERUNA: 
Escritório Local – Rua Deputado Rubens Tinoco Ferraz, 21 
Tel.: (22) 3823-7762 / (22) 3824-1651 
 
2. Incluir os Conteúdos Programáticos para Agente de Desenvolvimento Rural I – 
Engenharia Agrícola: 
 
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL I: ENGENHARIA AGRÍCOLA – 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Pedologia: Elementos essenciais ao desenvolvimento dos vegetais superiores. 
Características morfológicas e propriedades físicas do solo: textura; estrutura; porosidade, 
relação massa/volume e água no solo. Colóides do solo. Adsorção e troca iônica. Complexo 
sortivo. Biologia do solo. Matéria orgânica. Ciclos do nitrogênio e do fósforo. 2. Meteorologia e 
Climatologia Agrícola: Atmosfera: estrutura e composição.  Atmosfera padrão. Influência das 
partículas sólidas na atmosfera. Tempo Meteorológico: elementos e fenômenos. Radiação 
solar e sua variação e distribuição, balanço da radiação na superfície. Temperatura do ar em 
superfície. Temperatura do solo: importância, variação com profundidade e cobertura, fatores 
de influência. Umidade do ar: pressão de vapor, umidade relativa, específica e absoluta., 
variação diária e anual. Condensação do vapor d'água: núcleos de condensação e de 
sublimação do vapor d'água. Nuvens, neblina, nevoeiro, orvalho e geada. Granizo: formação, 
danos às culturas. Coleta de precipitação e análise de dados. Ocorrência e distribuição das 
precipitações. Chuva provocada. Vento: relações com temperatura e pressão, direção e 
velocidade. Macro, Meso e Micro Clima. 3. Eletrificação Rural: aspectos social e econômico 
da eletrificação rural. Perda de energia elétrica nos sistemas de geração, transmissão e de 
distribuição da energia elétrica.  Dimensionamento de pequenas unidades geradoras e linhas 



de transmissão e distribuição em área rural. Instalações elétricas em baixa tensão em 
edificações rurais. Cálculo da demanda. Seleção e dimensionamento de condutores. 
Iluminação em edificações rurais. Projeto elétrico para de uma fazenda. Aparelhos para 
medição de corrente, voltagem, potência, fator de potência, consumo de energia ativa e reativa. 
Aplicações em equipamentos elétricos na pequena propriedade rural, agricultura familiar e na 
agroindústria. Automação e controle em processos agrícolas.  Dispositivos de automação e 
controle. Utilização racional da energia elétrica na fazenda. 4. Fotogrametria e 
fotointerpretação: Produção de fotos aéreas. Deslocamento dos pontos imagens: influência 
do relevo, inclinação da câmara, arrastamento. Determinações planimétricas através de fotos 
aéreas: determinação de medidas lineares, cálculo de áreas, planímetro, retículos 
quadriculados. Determinações altimétricas através de fotografias aéreas: cálculo de 
declividade, diferença de nível, diferença de alturas de pontos numa reta. Usos da fotografia 
aérea em áreas agrícolas e florestas tropicais. Tonalidade da foto quanto ao solo, quanto à 
vegetação, quanto a água. Identificação de tipos de vegetação, rochas, depósito fluvial, 
marítimo, glacial, coluvial eólica e orgânica. Ciclo fisiográfico: juventude, maturidade e velhice. 
Formação do relevo: generalidades; feições ígneas e sedimentares. Planícies, planaltos e 
montanhas.  Fotointerpretação de solos: classificação: zonal; intrazonal e azonal. Áreas 
cultivadas. Interpretação de solos aluviais. Rodovias; ferrovias; povoamentos; arborização; 
reflorestamento; divisão de propriedade. 5. Armazenamento e secagem de grãos: Fatores 
que afetam a qualidade dos grãos armazenados. Determinação do teor de umidade dos grãos: 
métodos diretos e indiretos. Amostragem de grãos. Equilíbrio higroscópico. Psicrometria. 
Gráfico Psicrométrico. Métodos de determinação das propriedades psicrométricas do ar. 
Princípios gerais da secagem: comportamento do ar e dos grãos durante a secagem; curvas de 
secagem; efeito da temperatura na qualidade dos grãos. Sistemas de secagem: secagem a 
alta e baixas temperaturas, secagem com ar natural. Aeração de grãos: tipos de aeração, 
fatores que afetam a aeração. Unidades armazenadora a granel e convencional: classificação e 
características das unidades armazenadoras. 6. Hidrologia: Bacia Hidrográfica: área e forma, 
altitude, declividade, situação geográfica, rede de drenagem, aproveitamento das bacias.  
Precipitação: classificação, medição das precipitações, processamento dos dados 
pluviométricos, distribuição de frequências, chuvas intensas, precipitação média. Evaporação e 
transpiração: definições, evapotranspiração, balanço hídrico. Determinação da capacidade de 
infiltração. Escoamento superficial e dos cursos d'água, hidrograma, classificação das cheias, 
chuvas características. Fluviometria: métodos de medição direta, método do tubo de Pitot, 
curva chave. 7. Hidráulica: Princípios básicos e propriedades físicas dos fluidos. Medidas e 
unidades de pressão. Manometria. Hidrodinâmica: movimentos dos fluidos perfeitos. Regimes 
de escoamento. Equações gerais de movimento. Teorema de Bernoulli para líquidos perfeitos. 
Hidrometria: métodos de medida de vazão: gravimétrico, vertedores, flutuador, calhas 
medidoras. Tubo de Pitot. Medidor Venturi. Medição de velocidade. Condutos forçados: 
aplicação da equação de Bernoulli para fluidos reais. Perda de carga: conceito, perda de carga 
contínua e perda de carga localizada. Condutos equivalentes e sifões. Bombas Hidráulicas: 
classificação, principais componentes, altura manométrica de instalação. Curva característica 
de bombas. Ponto de operação do sistema.  Associação de bombas. Condutos livres: 
conceitos; movimento uniforme em canais; formas e métodos para dimensionamento de 
canais; taludes. 8. Irrigação e drenagem: Manejo da água na agricultura. Dimensionamento 
de sistemas de irrigação e drenagem. 9. Construções rurais: Construções rurais e suas 
instalações complementares. Fontes de energia nas atividades agropecuárias. Edificações 
rurais e ambiência. Conforto térmico de criações comerciais. Estradas rurais e vicinais. 10. 
Administração da propriedade rural: Planejamento, viabilidade, e desenvolvimento de 
projetos e atividades agrícolas. 11. Sociologia e desenvolvimento rural: Origem e expansão 
da sociedade rural no Brasil; relações entre produção econômica e estrutura social; sistema de 
trabalho na agricultura brasileira; organização familiar tradicional e a estrutura agrária;  
urbanização e industrialização no meio rural; êxodo rural e migrações internas; estrutura 
agrária e concentração fundiária; transformações no sistema de produção agrícola;  expansão 
da agricultura pós anos 30; sistema de produção e transformação social; estrutura e 
organização dos mercados agrícolas; políticas de regulação fundiária; políticas sociais na 
agricultura; sazonalidade do trabalho agrícola; pluriatividade no meio rural e a agricultura; 
estrutura de classes e formas de representação social na agricultura; organização sindical e 
associativa no meio rural; movimentos sociais na agricultura. 12. Economia e crédito rural: 
Desenvolvimento agrícola sustentado. Programas de financiamento e crédito rural. PRONAF. 
13. Extensão rural: Fundamentos de Extensão Rural. Organização e Metodologias 



Participativas: Produção da Agricultura Familiar: conceito e organização. Comunidade rural, 
grupos, liderança. Processo de Organização: conhecimento da realidade, análise de 
oportunidade, organização da ação, execução, avaliação e reprogramação. Ação Comunitária. 
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. 14. Tecnologia de alimentos: 
processamento e métodos de conservação de alimentos; envenenamento alimentar. 15. Meio 
ambiente e legislação: Lei de agrotóxicos ( N° 7.802. de 11 de julho de 1989). Código 
Florestal (Lei Federal N° 4.771, de 15 de setembro de 1965); Lei de Crimes Ambientais (Lei 
Federal Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Lei Agrícola (Lei 8.171, de 17/01/91). 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal N° 6.938, de 02 de setembro de 1981). 
Legislação relacionada a produção orgânica ( Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. ). 
Legislação federal relacionada ao uso e supressão da Mata Atlântica (Decreto Federal nº 750, 
de 10 de fevereiro de  1993). Política agrícola brasileira (Lei Federal Nº 8.171, de 17 de 
janeiro de 1991). Instrução Normativa Nº 64, de 18 de dezembro de 2008. Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro (Capítulo VIII). Política Florestal do Estado do Rio de Janeiro (Lei 
Estadual Nº 1.315, de 07 de junho de 1988). 
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