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PORTUGUÊS 
 

Considere o poema abaixo de Augusto dos Anjos e responda 

as questões 01, 02, 03 e 04.  

 

O Coveiro 

 

Uma tarde de abril suave e pura 

Visitava eu somente ao derradeiro 

Lar; tinha ido ver a sepultura 

De um ente caro, amigo verdadeiro. 

 

Lá encontrei um pálido coveiro 

Com a cabeça para o chão pendida; 

Eu senti a minh'alma entristecida 

E interroguei-o: "Eterno companheiro 

 

Da morte, quem matou-te o coração?"  

Ele apontou para uma cruz no chão,  

Ali jazia o seu amor primeiro! 

 

Depois, tomando a enxada, gravemente,  

Balbuciou, sorrindo tristemente: 

- "Ai, foi por isso que me fiz coveiro!" 

 

 

01. No poema de Augusto dos Anjos é possível concluir que: 

A) o Autor foi de encontro ao túmulo de um ente queri-

do amigo e se deparou com o túmulo de sua primeira 

amada; 

B) o Coveiro sentiu a sua alma entristecida ao se depa-

rar com a cena do Autor que se deparou com o tú-

mulo do seu amor primeiro; 

C) o Autor se configura como coveiro que vivencia a 

constância de seu amor primeiro, através de um tú-

mulo; 

D) o coveiro exerce o ofício da profissão motivado pelo 

desejo de estar próximo do seu amor primeiro; 

E) o coveiro se sente sensibilizado com a cena fraterna 

entre o autor e o túmulo do seu ente companheiro.    

 

02. A palavra “Balbuciou” pode ser substituída sem alteração 

semântica por: 

A) gaguejou 

B) gritou 

C) chorou 

D) soluçou 

E) suplicou 

 

03. No trecho “Eterno companheiro, da morte, quem matou-te 

o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na ótica da 

colocação pronominal, linguisticamente, temos: 

A) a presença adequada da mesóclise; 

B) a presença adequada da próclise; 

C) a presença adequada da ênclise; 

D) a presença inadequada da próclise; 

E) a presença inadequada da ênclise. 

 

 

 

 

 

 

04. Ainda no trecho “Eterno companheiro, da morte, quem 

matou-te o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na 

ótica da estilística, ocorre: 

A) uma metonímia 

B) uma catacrese 

C) uma metáfora 

D) uma sinestesia 

E) uma onomatopeia 

 

Considere a charge abaixo e responda a questão 05. 

 

 
 

05. O enunciado escrito na parte superior do quadro negro da 

charge acima tem sistematicamente: 

A) um sujeito simples 

B) um sujeito composto 

C) uma oração sem sujeito 

D) um sujeito indeterminado 

E) um sujeito oculto 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 06 sobre o 

paralelismo nas construções. 

 

 
 

06. Com base no enunciado da imagem acima, é possível 

concluir que: 

A) houve o registro de um processo metafórico. 

B) há a presença de uma oração absoluta. 

C) o verbo “recolha” provocou uma expressão conotati-

va. 

D) o pronome “suas” originou uma ambiguidade. 

E) o substantivo “cão” apresenta-se em duplo sentido. 
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Atente-se para a imagem abaixo e responda a questão 07. 

 
 

07. A imagem acima compreende o cumprimento de dois 

jovens utilizando a língua espanhola, mais precisamente, a 

palavra “Hola”, que em português, registra-se cognitivamente 

“Olá”. O cumprimento dos jovens usufruindo da interjeição 

citada, consiste em uma: 

A) função emotiva 

B) função metalinguística 

C) função poética 

D) função conativa 

E) função fática 

 

08. Entre as alternativas abaixo, marque a que apresenta uma 

inadequação de concordância verbal.  

A) Um grupo de rapazes tumultuava o centro da cidade.  

B) Devem ter fugido mais de vinte presos.  

C) Os Estados Unidos estão prestes a entrar em crise 

econômica novamente. 

D) Só 10% dos eleitores se absteve da votação.  

E) Alguns dos camponeses vieram de longe.  

 

09. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que a palavra 

grafada corresponde a um verbo.  

A) As fotos foram anexadas no processo. 

B) As flores ele a água renitente. 

C) Jorginho postou nova foto no facebook. 

D) Atenção! Muito cuidado ao descer as escadas. 

E) Resistência é a palavra de ordem dos indígenas. 

 

10. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 

todas as palavras escritas corretamente. 

A) reivindicação, mendigo, rebuliço 

B) reivindicação, mendingo, rebuliço 

C) reinvidicação, mindigo, rebuliço 

D) reivindicação, mendigo, reboliço 

E) reivindicação, mendigo, reboliço 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Recentemente, o Senador Demostenes Torres foi mostra-

do na imprensa televisiva tendo conversas telefônicas com o 

contraventor Carlinhos Cachoeira, preso em operações da 

Polícia Federal. As conversas gravadas, através de autoriza-

ção da Justiça, põe em xeque-mate o mandato eletivo do Se-

nador que, justamente, defendia o combate a corrupção. A 

decepção de muitos brasileiros foi o fato de Demóstenes 

Torres sempre ter defendido o combate a corrupção, ter sido 

Procurador Geral do Ministério Público e por ter sido Secre-

tário de Segurança Pública no estado: 

A) do Amazonas 

B) de Sergipe 

C) de Goiás 

D) de São Paulo 

E) do Mato Grosso 

 

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Sergipe corresponde a: 

A) Desembargador Roberto Porto 

B) Desembargadora Célia Pinheiro 

C) Desembargadora Susana Maria Carvalho Oliveira 

D) Desembargador José Alves Neto 

E) Desembargador Netônio Bezerra Machado 

 

13. O Brasil, nos últimos anos tem se destacado no cenário 

econômico mundial. Depois da estabilização da moeda ainda 

no governo Itamar Franco, o país pouco a pouco reestabele-

ceu sua economia, o que foi mantido por governos posterio-

res. A grande surpresa foi o fato de o Brasil ter passado re-

centemente para a sexta posição do ranking mundial das mai-

ores economias do mundo ao ultrapassar: 

A) a China 

B) a Alemanha 

C) o Japão 

D) os Estados Unidos 

E) o Reino Unido 

 

14. O Governo Federal tem ampliado os investimentos na 

área da Educação como forma de acompanhamento do cres-

cimento natural das bases educativas. Entre os programas do 

Governo Federal assinale a alternativa abaixo que apresenta o 

sistema que unifica o processo seletivo para as vagas das 

instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota 

do Exame Nacional do Ensino Médio. 

A) SISU 

B) ENEM 

C) PROUNI 

D) FIES 

E) ENADE 

 

15. As artes plásticas sempre foi uma das culturas mais admi-

radas pelos intelectuais de uma sociedade. Muitas vezes, é 

através de uma obra de arte que se percebe a personalidade do 

ser humano, bem como, sua expressão de sentimento. No 

Brasil, uma das mais importantes pintoras do Modernismo 

Brasileiro, no qual expôs toda a sua influência ao surrealismo 

foi: 

A) Clarice Lispector 

B) Társila do Amaral 

C) Chiquinha Gonzaga 

D) Elis Regina 

E) Cecília Meireles 

 

16. Todos os municípios citados abaixo fazem limites com 

Pacatuba, EXCETO: 

A) Neópolis 

B) Brejo Grande 

C) Japaratuba 

D) Japoatã 

E) Pirambu 
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17. O prefeito do município de Pacatuba eleito para o quadri-

ênio 1997-2000 foi: 

A) José Francisco de Melo; 

B) Diva de Santana Melo; 

C) Luiz Carlos dos Santos; 

D) Edson Moura Travassos Filho;  

E) Luiz Carlos Ferreira. 

 

18. O cidadão nascido no município de Pacatuba tem como 

gentílico a denominação: 

A) pacatubeense 

B) pacabense 

C) pacatubano 

D) pacatuense 

E) pacatubense 

 

19. Segundo o IBGE, no Censo de 2010, a cidade de Pacatu-

ba, ficou com uma população estimada em: 

A) 13.137 habitantes 

B) 15.265 habitantes 

C) 17.809 habitantes 

D) 19.544 habitantes 

E) 21.721 habitantes 

 

20. A Câmara Municipal de Pacatuba é formada de 09 verea-

dores. Entretanto, nas próximas eleições haverá uma mudança 

no quantitativo de vagas em quase todas as câmaras de verea-

dores do país com base na Emenda Constitucional de Nº 

58/2009. Neste caso, o Poder Legislativo do Município de 

Pacatuba: 

A) Diminuirá para 07 o número de vagas para o cargo 

eletivo; 

B) Permanecerá com as 09 vagas de cargo eletivo já 

existente; 

C) Aumentará de 09 para 10 vagas; 

D) Aumentará de 09 para 11 vagas; 

E) Aumentará de 09 para 13 vagas. 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Conforme o Artigo 6º da Constituição Federal, todos os 

itens abaixo são direitos sociais, EXCETO: 

A) a educação 

B) a saúde 

C) o plano de saúde 

D) a alimentação 

E) o lazer 

 

22. Com base no Artigo 8º da Constituição Federal, considere 

os itens abaixo sobre a livre associação profissional ou sindi-

cal e marque a alternativa correta.  

I. É vedada a criação de mais de uma organização sin-

dical, em qualquer grau, representativa de categoria 

profissional ou econômica, na mesma base territori-

al, que será definida pelos trabalhadores ou empre-

gadores interessados, não podendo ser inferior à área 

de um Município; 

II. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas; 

III. É obrigatória a contribuição que, em se tratando de 

categoria profissional, será descontada em folha, pa-

ra custeio do sistema confederativo da representação 

sindical respectiva, independentemente da contribui-

ção prevista em lei; 

IV. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 

partir do registro da candidatura a cargo de direção 

ou representação sindical e, se eleito, ainda que su-

plente, até um ano após o final do mandato, salvo se 

cometer falta grave nos termos da lei. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

23. Todos os itens abaixo correspondem aos princípios obe-

decidos pela Administração Pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, conforme a Constituição Federal em seu 

Artigo 37, EXCETO: 

A) legalidade 

B) impessoalidade 

C) moralidade 

D) publicidade 

E) parcialidade 

 

24. Ainda sobre o Artigo 37 da Constituição Federal, todas as 

alternativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessí-

veis aos brasileiros que preencham os requisitos es-

tabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei;  

B) A investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma pre-

vista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;  

C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 

pagos pelo Poder Executivo; 

D) É permitida a acumulação remunerada de cargos pú-

blicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no 

inciso XI.  

E) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela 

não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de autoridades 

ou servidores públicos. 
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25. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Pacatuba, 

são de competência do Município: 

I. Legislar sobre licitações e contratação em todas as 

modalidades para a administração pública municipal, 

direta e indireta, inclusive as fundações públicas 

municipais e as empresas sob seu controle, indepen-

dente das normas gerais da legislação Federal; 

II. Legislar sobre assunto de interesse local; 

III. Constituir a Guarda Municipal destinada à proteção 

de seus bens, serviços e instalações, conforme dispu-

ser a Lei; 

IV. Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando 

balancetes, nos prazos fixados em lei. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

26. Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “é uma 

atividade de Administração que tem por fim assegurar, de 

modo permanente, contínuo e geral, a satisfação de necessi-

dades essenciais ou secundárias da sociedade, assim por lei 

considerados, e sob as condições impostas unilateralmente 

pela própria Administração”. O trecho citado corresponde 

a(o): 

A) característica sobre Serviço Público no Brasil; 

B) objetivo sobre Administração Pública no Brasil; 

C) conceito sobre Serviço Público no Brasil; 

D) finalidade sobre técnicas administrativas; 

E) obrigação do Serviço Público no Brasil. 

 

27. É de competência do Município, segundo a Lei Orgânica 

instituir impostos sobre: 

I. propriedade predial territorial urbana; 

II. transmissão intervivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou cessão fí-

sica e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisi-

ção; 

III. serviço de qualquer natureza, não compreendido na 

competência do Estado, definida em lei complemen-

tar federal, que poderá excluir da incidência, em se 

tratando de exportação de serviços para o exterior.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

28. Considere o fragmento a seguir: 

“Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, trata-

dos e regras de direito internacional, ao crime cometido, no 

todo ou em parte, no território nacional, ou que nele, embora 

parcialmente, produziu ou devia produzir seu resultado”, 

Artigo 4°, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Esse artigo se refere: 

A) a lei penal no tempo; 

B) ao lugar do crime; 

C) à anterioridade da Lei; 

D) a extraterritorialidade; 

E) a eficácia da sentença estrangeira. 

 

29. Segundo o Artigo 19, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, não há crime quando o agente pratica o 

fato: 

I. em caso de necessidade; 

II. em legítima defesa; 

III. em estrito cumprimento de dever legal ou no exercí-

cio regular de direito. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

30. O Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 enten-

de por excesso culposo: 

A) legítima defesa quem, usando moderadamente dos 

meios necessários, repele injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito seu ou de outrem; 

B) estado de necessidade quem pratica o fato para sal-

var de perigo a toa, que não provocou por sua vonta-

de, nem podia de outro modo evitar, direito próprio 

ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 

razoável exigir-se; 

C) o agente que excede culposamente os limites da legí-

tima defesa, respondendo pelo fato, se este for puní-

vel como crime culposo; 

D) coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, 

não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, 

só punível o autor da coação ou da ordem; 

E) erro quando à pessoa contra a qual o crime é pratica-

do não isenta de pena. Não se consideram, neste ca-

so, as condições ou qualidades da vítima, senão as 

da pessoa contra quem o agente queria praticar o 

crime. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Nas últimas décadas, a sociedade brasileira e mundial tem 

criado uma demanda crescente por produtos diferenciados, 

obtidos com a mínima degradação dos recursos naturais. Em 

função disto, têm sido propostas estratégias de conversão dos 

agroecosssistemas tradicionais em sistemas agrícolas de alto 

grau de sustentabilidade. Podemos afirmar que: 

A) Os sistemas agrícolas autossustentáveis devem ser 

implantados diretamente sobre as lavouras conven-

cionais, sem passar por fases de conversão, para evi-

tar a contaminação do processo pelas ideias do sis-

tema convencional. 

B) Antes da implantação de sistemas autossustentáveis, 

é importante utilizar uma forte dose de agrotóxicos, 

para eliminar todas as pragas da área e todas as fon-

tes de inóculo das doenças. 
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C) Nos sistemas agrícolas autossustentáveis objetiva-se 

reduzir as interações biológicas e, com isto, reduzir a 

incidência de pragas e doenças. 

D) Ao converter uma área agrícola para um sistema au-

tossustentável, busca-se reduzir a diversidade bioló-

gica no sistema para diminuir a incidência de ervas 

daninhas no sistema. 

E) A evolução dos sistemas agrícolas tradicionais para 

sistemas autossustentáveis possui duas fases distin-

tas: 1) melhora da eficiência do sistema convencio-

nal com substituição dos insumos e das práticas 

agrícolas, e 2) redesenho dos sistemas agrícolas. 

 

32. A maior ou menor susceptibilidade de um terreno agríco-

la, cultivado com plantas anuais, à erosão pela água depende 

de uma série de fatores. Dentre esses fatores, quatro são con-

siderados principais: clima da região, tipo de solo, declivida-

de do terreno e manejo do solo. Com base no assunto, pode-

se afirmar que: 

A) A chuva é um importante fator do clima que afeta a 

erosão dos solos; porém, apenas a sua intensidade é 

relevante. 

B) Os solos com cultivos semiperenes, como a cana-de-

açúcar, sofrem mais erosão do que os solos com cul-

turas anuais, como o milho, devido à intensidade de 

uso destes solos. 

C) Os solos de textura arenosa são mais facilmente ero-

didos do que os solos de textura argilosa. 

D) A textura do solo não interfere na susceptibilidade 

dele à erosão. 

E) O controle das ervas daninhas com herbicidas pré-

emergentes é uma prática mais adequada de controle 

da erosão dos solos do que a utilização de roçadas 

das ervas daninhas. 

 

33. O manejo pastoril é uma prática importante na exploração 

da pecuária leiteira. Particularmente tem-se enfatizado a im-

portância da produção de leite à base de pasto. Podemos 

afirmar que: 

A) Os períodos de pastoreio e repouso das pastagens no 

Sul do Brasil devem ser fixados inicialmente de 

acordo com a produtividade do pasto e mantidos 

constantes no decorrer de todo o ano. 

B) Os solos dos campos nativos adequadamente mane-

jados para a produção de pasto devem ser corrigidos 

com calcário, para um pH igual a 6,0. 

C) O pastoreio rotativo somente é recomendado para 

pastagem implantada e não melhora a produtividade 

do pasto do campo nativo. 

D) O manejo pastoril rotativo é a utilização de vários 

piquetes de forma rotativa somete para diminuir a 

contaminação dos animais com as suas fezes. 

E) O repouso da pastagem em manejo rotativo  tem um 

maior valor quando as forrageiras empregadas esti-

verem bem nutridas e, assim, aptas a aproveitar o pe-

ríodo do repouso. 

 

34. Os insetos, praga das culturas, constituem-se em um em-

pecilho para se obter grandes safras agrícolas. Estes são nor-

malmente controlados por agrotóxicos isoladamente ou em 

associação com outras medidas de controle e, nesse caso, o 

processo denomina-se manejo integrado de pragas. Inúmeros 

agrotóxicos são utilizados para o controle das pragas, mas é 

preciso conhecer sua ação sobre os processos fisiológicos ou 

bioquímicos dos insetos. Podemos afirmar que: 

A) Os inseticidas do grupo dos organo-sintéticos pire-

tróides atuam primariamente como agonistas do 

GABA nas sinapses. 

B) Os agrotóxicos do grupo dos neonicotinóides atuam 

primariamente na transmissão axônica das células 

nervosas, interferindo nos canais de Na. 

C) Os inseticidas do grupo dos organo-sintéticos pire-

tróides atuam primariamente nos canais de Na das 

células nervosas e, assim, atuam na transmissão 

axônica das células nervosas. 

D) Os inseticidas do grupo dos organo-sintéticos fosfo-

rados atuam como agonistas da acetilcolina. 

E) Os inseticidas do grupo das avermectinas atuam 

primariamente como inibidores da síntese da quitina 

nos insetos jovens. 

 

35. A cultura da macieira está em franca expansão no territó-

rio brasileiro. De simples importadores dessa pomácea, pas-

samos a produzir quantidades suficientes para o consumo no 

mercado interno e até geramos excedentes que são exportados 

para países europeus. A cultura necessita de uma série de 

práticas para ser viabilizada no sul do Brasil. Selecione a 

correta sequência de atividades que devem ser executadas, a 

partir de um novo ciclo anual da cultura, após o período hi-

bernal: 

A) poda, polinização, quebra-de-dormência, raleio, 

amostragem de mosca-das-frutas. 

B) quebra-de-dormência, poda, polinização, raleio, 

amostragem de mosca-das-frutas. 

C) poda, quebra-de-dormência, polinização, raleio, 

amostragem de mosca-das-frutas. 

D) quebra-de-dormência, poda, polinização, amostra-

gem de mosca-das-frutas, raleio. 

E) poda, quebra-de-dormência, raleio, polinização, 

amostragem de mosca-das-frutas. 

 

36. A hidroponia é um sistema de cultivo de hortaliças relati-

vamente recente, se comparado ao sistema de cultivo tradici-

onal no solo e caracteriza-se por utilizar um meio líquido 

associado ou não a substratos não orgânicos naturais, no qual 

a irrigação das plantas é assegurada. Entre as desvantagens da 

técnica de cultivo hidropônico podemos citar: 

A) É comum haver morte de raízes por excesso de dre-

nagem no sistema hidropônico. 

B) Há muito desperdício de água no sistema hidropôni-

co em relação aos sistemas de irrigação tradicionais. 

C) Se a água se contaminar, todo o sistema hidropônico 

de uma estufa é afetado por esta água contaminada. 

D) Pelo fato de as plantas competirem muito por nutri-

entes e água, a produção por unidade de área é me-

nor em cultivos hidropônicos, em relação aos culti-

vos tradicionais. 

E) As plantas não apresentam uma uniformidade de de-

senvolvimento como elas apresentam nos cultivos 

em solo. 
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37. As condições climáticas e a fenologia das plantas deter-

minam consideráveis variações nos volumes de produção no 

decorrer do ano. O mesmo não ocorre com a procura pela 

maioria dos produtos agrícolas, cuja variação durante o ano é 

bem menor que a da oferta. Em função disso, abundantes 

safras, sem o respectivo aumento na procura, ocasionam 

queda nos preços e vice-versa. Assinale a afirmativa correta 

acerca deste tema: 

A) Não há riscos para a queda de preços de produtos 

armazenados. 

B) O Brasil dispõe de uma excelente capacidade de ar-

mazenagem primária da sua produção agrícola. 

C) Todo o processo de armazenamento resulta em perda 

da qualidade do produto que agrega custos de arma-

zenamento. 

D) São considerados custos de armazenamento da pro-

dução agrícola os juros sobre o investimento e a de-

preciação da unidade armazenadora e todos os insu-

mos agrícolas consumidos na propriedade agrícola. 

E) O armazenamento dos produtos agrícolas, sem dete-

rioração, permite vender os produtos na época de 

maior escassez de oferta a preços tão mais altos em 

relação aos preços vigentes na época da colheita que 

superam os custos de armazenamento. 

 

38. Sobre viveiro de plantas ornamentais, é correto afirmar: 

A) O terreno para viveiros ornamentais não deve ter in-

clinação, evitando o escorrimento da água. Se possí-

vel deve-se optar por terrenos úmidos com solos sa-

turados a fim de reduzir a necessidade de irrigação. 

B) Na implantação dos viveiros ornamentais, deve-se 

evitar a instalação de quebra-ventos ou barreiras ve-

getais naturais, para que não haja mutação das plan-

tas do viveiro. 

C) Na construção de estufas para viveiros ornamentais, 

deve-se evitar o polietileno. Os filmes de polietileno 

perdem a tonalidade com o passar do tempo, aumen-

tando a luminosidade interna da estufa. 

D) Dos sistemas de cultivo utilizados, cita-se o sistema 

a céu aberto com pequenos investimentos iniciais, 

aconselhável somente em regiões de clima propício 

para as plantas que se deseja cultivar; e o sistema de 

cultivo protegido, com investimento inicial maior, 

porém, sem dependência direta dos fatores ambien-

tais. 

E) Dentre as pragas mais comuns em viveiros ornamen-

tais, citam-se pulgões, cochonilhas, ácaros, lagartas, 

besouros, grilos, formigas, lesmas, carrapatos, mos-

cas das frutas e vassouras-de-bruxas. 

 

39. A produção agrícola pode ser maximizada nas proprieda-

des agrícolas através da implantação de culturas de verão e de 

inverno, no Sul do Brasil. Assinale a alternativa correta que 

apenas apresenta culturas tipicamente de inverno: 

A) Trigo, sorgo, cevada e colza 

B) Trigo, sorgo, cevada e girassol 

C) Cevada, colza, trigo e sorgo 

D) Trigo, feijão, aveia e sorgo  

E) Trigo, aveia, cevada, colza  

 

 

 

 

40. O plantio direto é uma prática agrícola que está sendo 

cada vez mais utilizada no sistema de cultivo da soja no Sul 

do Brasil. Existem várias vantagens e algumas limitações 

nesse método de cultivo. Podemos afirmar que: 

A) O plantio direto diminui a infiltração da água no per-

fil do solo em relação ao sistema convencional de 

plantio da soja. 

B) Solos altamente compactados são especialmente re-

comendados para se realizar o plantio direto. 

C) O plantio direto diminui a agregação e a estabilidade 

dos agregados nos solos e, assim, impede a germina-

ção das plantas daninhas. 

D) O plantio direto, preferencialmente, não deve ser 

adotado em glebas que apresentam uma alta satura-

ção de alumínio em todo o perfil e em solos compac-

tados. 

E) No sistema de plantio direto não há necessidade de 

se adotar um sistema de rotação de culturas, pois há 

produção suficiente de cobertura morta. 

 

 

 




