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CCCAAARRRGGGOOO::: AAAGGGRRRÔÔÔNNNOOOMMMOOO

TEXTO I:
Desde criança, a leitura me dá imenso prazer, exercendo em mim o fascínio de algo mágico, intenso, estético. É a 

janela por onde o mundo entra na minha casa, na minha vida. A literatura dirigiu meu pensamento, minha forma de ver o 
mundo. Eu vivo e respiro literatura o tempo inteiro; quando não estou escrevendo livros meus, estou traduzindo obras de 
grandes autores.                     (Lya Luft, escritora)

01) A expressão “desde criança” introduz o fato que será dito a seguir através de uma ideia:  
A) Temporal.   B) De causa.   C) Condicional.   D) De oposição. 

02) Sabemos que a língua permite construções em que expressões possuem um sentido figurado, que vai além do 
significado da palavra. Assinale o significado no contexto do trecho “É a janela por onde o mundo entra na 
minha casa, na minha vida.”:
A) A leitura possibilita à autora o sucesso profissional, já que abre as portas para o mundo. 
B) A leitura é capaz de estabelecer uma ligação entre o mundo real e imaginário, levando a autora a fugir dos 

problemas da realidade e, dessa forma, solucioná-los. 
C) A leitura é, para a autora, a causa e a fonte de muitas questões conflitantes estarem presentes em sua vida, já que 

traz o mundo para dentro da sua casa.  
D) A leitura traz para a escritora as informações, anseios, descobertas ou seja, a história da humanidade. Dessa forma, 

através da leitura, é possível interagir com o mundo, sobre as questões humanas, já que a leitura traz este mundo 
para a sua vida. 

03) Ao citar as ações de escrever livros e traduzir obras a autora:  
A) Comprova a afirmação anterior através de fatos concretos.  
B) Assume seu papel de importância na literatura nacional.  
C) Demonstra certo ar de cansaço ao relatar ações rotineiras em seu ofício. 
D) Mostra o porquê do prazer sentido através da leitura desde criança.

04) Indique a alternativa em que a palavra sublinhada NÃO pode ser classificada quanto à tonicidade como 
paroxítona:
A) “Desde criança, a leitura me dá imenso prazer,...”
B) “... exercendo em mim o fascínio de algo mágico, intenso, estético.” 
C) “É a janela por onde o mundo entra na minha casa...” 
D) “A literatura dirigiu meu pensamento, minha forma de ver o mundo.” 

05) Em “A literatura dirigiu meu pensamento,” a palavra destacada determina o substantivo, restringindo a 
extensão de seu significado. Trata-se de um: 
A) Adjetivo.  B) Pronome.   C) Artigo.   D) Verbo. 

TEXTO II: 
Eu sempre li como diversão, como uma busca espiritual, nunca por obrigação. Acho que ninguém deve fazer isso, 

nem obrigar seus filhos ou alunos a tal castigo. (...) Os livros são parte da minha evolução, da minha formação artística e 
humanística. O livro que a gente está lendo reflete exatamente o que somos naquele momento, o que estamos cutucando 
dentro do infinito universo do pensamento. Portanto, é bom sempre afiar a pontaria. (...) 

A literatura é uma espécie de supermicroscópio da alma humana, a maior lente de aumento já inventada pelo homem. 
Num livro, a gente pode descer até a menor partícula de pensamento ou sentimento já experimentada por alguém. Esse é 
o fascínio da leitura. Não é pouca coisa não. É como um telescópio Hubble apontado para dentro da gente. 

(Marcelo Tas, apresentador de TV) 

06) Comparando os textos I e II, é correto afirmar que:  
A) O tema tratado por ambos é o mesmo, embora o texto I demonstre com maior seriedade a questão da leitura.  
B) Os temas tratados pelos textos I e II são afins, sendo incorreto afirmar que tratam do mesmo assunto. 
C) O texto II tem por objetivo informar, já o texto I tem por objetivo o entretenimento. 
D) Os textos I e II tratam do mesmo assunto: aspectos importantes da leitura e literatura. 

07) O trecho “Portanto, é bom sempre afiar a pontaria.” demonstra uma:
A) Conclusão.   B) Consequência.  C) Exclusão.   D) Finalidade. 

08) Em “Eu sempre li...” há uma circunstância expressa por um adjunto adverbial. A mesma circunstância ocorre 
em:
A) Sim, efetivamente participei da comissão. 
B) Fui de avião. 
C) O gol foi marcado aos cinco minutos.  
D) Conversamos sobre leitura.  
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09) Assinale a frase abaixo que está totalmente correta quanto à ortografia: 
A) A leitura contínua sortiu um efeito muito bom para a sua vida.  
B) Todos sabiam que ele era um escêntrico por causa dos títulos que lia. 
C) O crescimento obitido através da leitura é impressionante.  
D) A leitura é fascinante, através dela podemos estar em lugares fantásticos. 

10) Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal: 
A) Metade dos entrevistados não apresentou interesse pela leitura.  
B) Aquele foi um dos poetas que mais encantou o público. 
C) Você ou ele serão escolhidos para ministrar a palestra. 
D) Haviam muitos escritores na abertura do evento.  

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS
11) Na cultura da bananeira, a propagação no meio rural se dá normalmente por: 

A) Uso de sementes. 
B) Uso de mudas produzidas, a partir de gemas vegetativas do rizoma. 
C) Cultivo de células em laboratório. 
D) Uso do próprio fruto. 

12) Dentre os vários tratos culturais exigidos em um bananal, podemos citar, EXCETO: 
A) Amontoa. 
B) Desbaste. 
C) Ensacamento dos cachos. 
D) Desfolha. 

13) No cultivo do abacaxizeiro, NÃO é um método de reprodução assexuada ou vegetativa: 
A) Mudas tipo coroa. B) Mudas tipo rebentão. C) Mudas tipo filhote.  D) Sementes. 

14) Sobre a cultura do abacaxizeiro marque a afirmativa INCORRETA: 
A) A luminosidade influi no crescimento vegetativo e na qualidade do fruto. 
B) O florescimento tem relação direta com a temperatura. 
C) É muito resistente a solos encharcados. 
D) Pérola e Smooth Cayenne são exemplos de cultivares. 

15) Na caprinocultura existem vários sistemas de criação. Analise-os: 
I. No sistema intensivo, os animais permanecem confinados durante todo o tempo, tendo acesso a uma área para 

tomarem sol e fazerem exercícios. Eles recebem toda alimentação em cocho. 
II. No sistema extensivo, os animais são mantidos no campo na quase totalidade do tempo, sendo o alimento obtido 

quase que exclusivamente no pastoreio direto. 
III. No sistema semi-intensivo, os animais saem do abrigo para o pasto pela manhã e retornam à tarde para receberem 

ração volumosa e concentrada, dependendo das necessidades. As instalações são intermediárias entre os sistemas 
intensivo e extensivo. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II    B) I, II    C) I, III    D) I, II, III  

16) A sanidade dos rebanhos é de fundamental importância para o sucesso da exploração caprina. É(são) 
medida(s) de desinfecção, adotada(s) nas instalações: 
I. É necessário raspar e varrer os dejetos diariamente. 

II. Os comedouros devem estar bem limpos. 
III. Os bebedouros devem ser sempre lavados e secos, pelo menos uma vez por semana. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II    B) I, II    C) I, III    D) I, II, III  

17) No controle de ectoparasitas em caprinos é necessário fazer inspeções frequentes, para observar a presença de 
sarnas, piolhos, bernes, entre outros. São medidas de prevenção, recomendadas no controle de ectoparasitas, 
EXCETO:
A) Evitar a superlotação nas instalações. 
B) Pastejar em lugares úmidos ou alagadiços. 
C) Bom manejo alimentar. 
D) Separar animais por faixa etária em piquetes ou baias. 

18) É fundamental para a alta produção das culturas, conhecer e controlar as pragas de maior importância. São 
pragas da parte aérea, que atacam a cultura da cana-de-açúcar, EXCETO: 
A) Cupim ou térmita. B) Broca do colmo.  C) Cigarrinha da folha.  D) Formiga saúva. 
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19) Para colheita manual da cana-de-açúcar realiza-se a queimada do canavial. É(são) consequência(s) desta 
prática:
I. Perda de matéria orgânica no solo. 

II. Aumento de açúcares pela exsudação. 
III. Perda da umidade do solo. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) II    B) I, II    C) I, III    D) I, II, III 

20) Além da produção de açúcar e álcool, a cana tem sido utilizada por produtores rurais, na alimentação animal. 
São fatores que contribuem para o interesse da cana na alimentação animal, EXCETO: 
A) Excelente fonte de proteína para os rebanhos. 
B) Maior flexibilidade quanto às épocas de plantio e de corte. 
C) Alta produção de forragem por unidade de área. 
D) Baixo custo por unidade de matéria seca produzida. 

21) No processo de uso e conservação do solo, é importante a presença de indicadores para apontar a sua 
qualidade. Um bom indicador ecológico deve apresentar certo(s) requisito(s). Analise: 
I. Ser economicamente viável. 

II. Ser totalmente dependente das estações do ano. 
III. Apresentar resposta rápida à perturbação. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) II    B) I, II    C) I, III    D) I, II, III  

22) O sistema de preparo do solo, para o plantio de eucalipto, depende da topografia e do tipo de solo. Sobre as 
vantagens de um sistema de plantio, marque o INCORRETO: 
A) Manter ou melhorar as qualidades físicas do solo. 
B) Maior dificuldade de proteção e manejo da floresta. 
C) Reduzir as perdas de nutrientes do ecossistema. 
D) Reduzir a infestação de plantas indesejáveis. 

23) A implantação do eucaliptal envolve operações que vão desde o preparo do solo até o estabelecimento da 
cultura. É fundamental observar para o sucesso da atividade: 
I. Reconhecimento e levantamento topográfico. 

II. Estradas, aceiros e talhonamento. 
III. Cercas divisórias e limpeza da área. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) II    B) I, II    C) I, III    D) I, II, III  

24) Sobre a propagação clonal de Eucalyptus, são características que contribuíram para o constante aumento da 
silvicultura clonal nas últimas décadas, EXCETO: 
A) Uniformidade dos plantios, apesar da menor produtividade e qualidade. 
B) Possibilidade de contornar problemas de doenças. 
C) Aproveitamento de combinações genéticas raras. 
D) Custo acessível e competitivo às empresas. 

25) Com a demanda por cafés de melhor qualidade, aumenta a importância de uma secagem adequada. Sobre as 
vantagens de uma secagem com técnicas eficientes, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as 
falsas:
(     ) Permitir uma melhor programação da colheita. 
(     ) Impedir o desenvolvimento de micro-organismos. 
(     ) Aumentar o peso por saca produzida. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F   B) V, V, F   C) V, F, V   D) V, V, V  

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS

26) Analise abaixo, algumas atrações naturais do município de Cardoso Moreira: 
I. São Joaquim: região de pastagem, a serra ao redor do distrito possui plataformas em pedra de grande beleza.

II. Serra do Sapateiro: possui vegetação da Mata Atlântica e um lago em seu cume.
III. Rio Muriaé: com percurso que passa pelo centro da cidade e forma corredeiras e cachoeiras.
IV. São Luiz: onde fica o Valão do Fura Olho. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III   B) II, III, IV   C) I, III, IV   D) II, IV  



PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOO SSSEEELLLEEETTTIIIVVVOOO SSSIIIMMMPPPLLLIIIFFFIIICCCAAADDDOOO ––– PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL DDDEEE CCCAAARRRDDDOOOSSSOOO MMMOOORRREEEIIIRRRAAA///RRRJJJ

AGRÔNOMO
   www.consulplan.net         atendimento@consulplan.com - 5 -

27) Cardoso Moreira recebeu este nome em homenagem a um fazendeiro empreendedor que muito investiu na 
região e principalmente no município. José Cardoso Moreira foi agraciado por D. Pedro II com o título de: 
A) Barão.   B) Comendador .  C) Príncipe.   D) Imperador.  

28) Antes de sua emancipação, Cardoso Moreira, que na época atendia pelo nome de Cachoeiras do Muriaé, era 
um distrito pertencente ao município de: 
A) São Francisco.  B) Rio de Janeiro.  C) Campos dos Goytacazes. D) Pádua. 

29) Em 2004, o então prefeito, Gilson Nunes Siqueira, para homenagear José Cardoso Moreira instituiu o(a): 
A) Medalha do Mérito José Cardoso Moreira.   
B) Título de Cidadania Honorária.     
C) Medalha de Bons Serviços. 
D) Dia do Cidadão. 

30) Os primeiros habitantes da região, onde encontra-se situado o município de Cardoso Moreira eram: 
A) Escravos africanos.      
B) Imigrantes portugueses.      
C) Índios puris. 
D) Índios tupis. 




