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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 

I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 

das histórias de antigamente. 

II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 

III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 

pessoas mais velhas. 

Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 

frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 

seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) Ela gostava de contar história de antigamente = Ela gostava de contá-la. 
b) Suspendia o brinquedo = suspendia-o. 
c) Para olhar as grossas árvores = para olhar-lhes. 
d) Tinham vantagens perturbadoras = tinham-nas. 
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07 - Dados os conjuntos A = {0, 1, 2, 3}, B = {2, 3} e C = {–1, 0, 1}, é correto afirmar que: 
a) B ∩ C = 0. 

b) B ⊂ A. 

c) C é formado por números naturais. 

d) A ⊃ C. 

 

08 - Um grupo composto por 15 trabalhadores colhe 480 arroubas de algodão trabalhando 8 horas por dia 

durante 5 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, se esse grupo fosse composto por 10 trabalhadores, 

cumprindo uma carga horária diária de 10 horas de trabalho, em 4 dias teria colhido: 
a) 380 arroubas de algodão. 
b) 350 arroubas de algodão. 
c) 330 arroubas de algodão. 
d) 320 arroubas de algodão. 
 
09 - Marisete saiu para passear com seus filhos e comprou 3 bonecas e 2 carrinhos por R$ 95,20. Se ela tivesse 

comprado 2 bonecas e 3 carrinhos, teria pago R$ 87,30. Marisete pagou por cada boneca: 
a) R$ 22,20. 
b) R$ 23,30. 
c) R$ 24,40. 
d) R$ 25,50. 
 
10 - Fúlvio possui um cone circular reto, oco, fabricado em acrílico, cujo diâmetro da base mede 30 cm e a 

geratriz mede 25 cm. O volume desse cone corresponde a: 

Dado: π = 3. 
a) 5 litros. 
b) 4,5 litros. 
c) 4 litros. 
d) 3,5 litros. 
 
11 - Jadson pretende adquirir um aparelho eletrônico cujo preço, após um desconto de 8% passa a ser de R$ 

386,40. O preço normal desse aparelho, sem o desconto é: 
a) R$ 394,40. 
b) R$ 400,00. 
c) R$ 420,00. 
d) R$ 440,00. 
 
12 - Clarence desenhou três quadrados, como ilustra a figura abaixo: 

 
Sabe-se que a área do quadrado maior é o quádruplo da área do quadrado menor. A área total dessa figura é de: 
a) 22 cm2. 
b) 25 cm2. 
c) 29 cm2. 
d) 32 cm2. 
 

13 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 

Rousseff? 
a) PHS – SP. 
b) PRB – RJ. 
c) PSC – MG. 
d) PTC – RS. 
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14 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 

de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
15 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 

alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
16 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 

pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 

EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 
17 - A análise granulométrica do solo mostra as quantidades de: 
a) Matéria orgânica e argila 
b) Componentes sólidos, líquidos e gasosos 
c) Areia, silte e argila 
d) Capacidade de Troca Catiônica e Saturação por Bases 
 
18 - Em defensivos agrícolas, a coloração amarela significa: 
a) Classe I – Altamente tóxico 
b) Classe II – Medianamente tóxico 
c) Classe III – Pouco tóxico 
d) Classe IV – Praticamente não tóxico 
 
19 - Na irrigação por pivô central, não é correto afirmar: 
a) As torres movem-se continuamente acionadas por dispositivos elétricos ou hidráulicos. 
b) O custo por área é mais alto à medida que o equipamento aumenta de tamanho. 
c) Nesse sistema uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa que em seu centro recebe uma 
tubulação e por meio de um raio que gira em toda a área circular. 
d) Em geral, os pivôs são instalados para irrigar áreas de 50 a 130 ha. 
 

20 - Não é considerada como poda em pomar cítrico: 
a) De formação 
b) De descompactação 
c) De limpeza  
d) De rejuvenescimento  
 
21 - Na demarcação de curvas de nível não se usa: 
a) Pé-de-galinha  
b) Nível digital 
c) Nível óptico  
d) Bússola  
 
22 - Amarelecimento em folhas pode ser um sintoma de deficiência de nitrogênio, que pode ser diagnosticado 

pelo estudo: 
a) Da análise de solo. 
b) Da análise de raiz. 
c) Da classe de resposta do solo. 
d) Da precipitação pluviométrica. 
 
23 - Na inseminação artificial não é correto afirmar: 
a) É uma técnica de reprodução assistida. 
b) Consiste na deposição mecânica do sêmen no aparelho genital da fêmea. 
c) Inicialmente o objetivo era erradicação de doenças infecciosas transmitidas pelo touro na hora da monta. 
d) Aumento dos problemas de partos em novilhas, usando-se touros com facilidade de parto. 
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24 - Se tratando de densidade de solo, não é correto afirmar: 
a) Geralmente a densidade varia de acordo com a profundidade de solo. 
b) A densidade vai diminuindo à medida que se aprofunda no perfil do solo. 
c) A densidade pode ser avaliada pelo método do anel volumétrico.  
d) A densidade pode dificultar ou facilitar o crescimento radicular. 
 
 

25 - O defensivo clorpirifos é considerado um:  
a) Fungicida  
b) Acaricida  
c) Inseticida  
d) Herbicida  
 

26 - No que diz respeito ao cultivo da alface, é incorreto afirmar: 
a) Geralmente necessita-se de no mínimo 10 kg de sementes para semear 1 ha.  
b) Devem ser semeadas em bandejas antes de transplantada para o campo. 
c) É uma hortaliça muito exigente em água. 
d) Realiza-se a colheita de 50 a 80 dias após a semeadura, dependendo do clima e da cultivação. 
 
27 - No que diz respeito a formulação de adubação, é incorreto afirmar: 
a) O número dos formulados significa a porcentagem dos elementos N, P2O5 e K2O.  
b) Revestimento de grânulos significa que cada grânulo vem revestido por algum elemento.  
c) Mistura de grânulos significa ter todos os nutrientes em um único grânulo. 
d) Pode ou não ser usado enchimento nas formulações.  
 
28 - Em solos com excesso de alumínio em camadas mais profundas, pode ser usado para minimizar o problema: 
a) Gesso agrícola 
b) Calcário tipo “filler”  
c) Calcário de conchas 
d) Termofosfato magnesiano  
 
29 - Planta daninha herbácea, de difícil controle pois tem intenso desenvolvimento de cadeias de pseudo-

tubérculos no solo formando clones de considerável tamanhos. Essa espécie é: 
a) Bidens pilosa  
b) Cyperus rotundus  
c) Brachiaria plantaginea  
d) Tagetes minuta  
 

30 - Redução brusca do crescimento radicular de plantas é sintoma de: 
a) Deficiência de manganês  
b) Toxidez de alumínio  
c) Toxidez de fósforo  
d) Deficiência de molibdênio  
 

 




