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PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR 

 
Considere o texto abaixo:1 
 
1.“O ser humano evoluiu, tornou se bípede, mas continuou caminhando.  
2. E passou a usar a caminhada para outros fins que não o de chegar a um  
3. lugar específico: o de buscar determinada coisa. Praticar exercícios  
4. físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o  
5. sedentarismo era a exceção antes que a regra; caçadores, agricultores,  
6. trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.” 
 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
A) No primeiro período, as vírgulas foram utilizadas para separar um pleonasmo. 
B) No segundo período, os dois pontos foram utilizados para caracterizar  
textualmente o discurso do interlocutor. 
C) Em “caçadores, agricultores, trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”, as 
vírgulas foram utilizadas para separar termos coordenados. 
D) Em “Praticar exercícios físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no 
passado, o sedentarismo era a exceção antes que a regra;” as vírgulas foram empregadas 
para separar orações adjetivas restritivas. 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa cuja sentença esteja de acordo com as regras de ortografia e 
acentuação: 
 
A) Órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os 
problemas da cidade. 
B) A noite, com as ruas iluminadas por esplendidas fogueiras de São João, as pessoas 
dançavam na rua. 
C) Devido às opiniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de 
elevar o IPTU. 
D) As discussões sobre o reflorestamento influenciaram na votação favorável ao projeto 
do governo. 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta de acordo com as regras gramaticais canônicas. 
 
A) O que sua empresa tem para mim oferecer hoje? 
B) Meu professor de violão mora à Rua Ari Barroso. 
C) Esse caso é análogo daquele do último julgamento. 
D) O carioca Vinícius de Moraes radicou-se na Bahia. 
 
QUESTÃO 04 
 
Complete a frase: Não encontrei a revista ___ você se referiu, razão ___ não a comprei 

                                                 
1 Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_arte_de_caminhar.html. acesso  
em 11 de março de 2011. 
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A) a que, por que. 
B) à que, porquê. 
C) à que, por quê 
D) a que, porque. 
 
QUESTÃO 05 
Reflita sobre o uso da crase no trecho seguinte: 
“O relatório atribui o alto número de fatalidades às políticas de transporte”. Há crase 
neste caso, pois: 
 
A) “às” indica a junção da preposição “as” com o pronome “a”. 
B) “às” indica a junção do artigo “as” com a preposição “a”. 
C) “às” indica a junção do pronome “as” com o artigo “a”. 
D) “às” indica a junção do artigo “as” com o pronome “a”. 
 
QUESTÃO 06 
Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a 
expressão destacada é  
 
A) adjunto adverbial. 
B) complemento nominal. 
C) adjunto adnominal. 
D) objeto indireto. 
 
QUESTÃO 07 
Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, 
NÃO ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
 
A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo. 
D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
QUESTÃO 08 
Indique a alternativa correta 
 
a) Preferia brincar do que trabalhar 
b) Preferia brincar à trabalhar. 
c) Preferia brincar a trabalhar. 
d) Preferia mais brincar que trabalhar. 
 
QUESTÃO 09 
Indique a palavra correta que completa a seguinte frase: “ Eis o secretário ___ eficiência 
e honradez eu lhe falei. 
 
a) cujo. 
b) De cuja. 
c) Cujo a. 
d) De cujos a 
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QUESTÃO 10 
Complete a frase: “ Posso informar ___ senhores ___ ninguém, na reunião, ousou aludir 
____ tão delicado assunto. 
 
(A) aos, de que, o. 
(B) aos, de que, ao. 
(C) os, que, à. 
(D) os, de que, a 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 
Questões numeradas de 01 a 10 
 
QUESTÃO 11 
A prática agrícola da polinização artificial é notadamente importante na produção 
comercial da cultura frutícola denominada: 

a) limão 

b) acerola; 

c) banana; 

d) maracujá; 

 

QUESTÃO 12 

Na cultura da bananeira, a técnica da micropropagação, a partir de ápices caulinares, foi 
desenvolvida especificamente com a finalidade de: 

a) limpeza clonal; 

b) seleção in vitro; 

c) propagação massiva; 

d) conservação da espécie; 

 

QUESTÃO 13 
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Considerando-se o fenômeno da salinização dos solos, as medidas que favorecem a 
redução dos efeitos nocivos são aquelas que conduzem ao aumento da: 

a) adubação; 

b) calagem; 

c) lixiviação;  

d) fertirrigação. 

 

QUESTÃO 14 

Na cultura da alface uma das doenças mais freqüentes é a SEPTORIOSE. Ela causa: 

a) apodrecimento das folhas; 

b) enrolamento das folhas; 

c) folhas com manchas escuras; 

d) tombamento da planta. 

 

QUESTÃO 15 

Considerando que o N é um macronutriente constituinte de muitas substâncias, entre 
elas a clorofila, e que apresenta alta mobilidade na planta, os sintomas evidentes de sua 
deficiência são: 

a) arroxeamento iniciando nas folhas mais velhas. 

b) amarelecimento simultâneo de toda a planta. 

c) amarelecimento iniciando nas folhas mais velhas. 

d) amarelecimento iniciando nas folhas mais novas. 
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QUESTÃO 16 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
O Decreto Federal n. 4.074, de janeiro de 2002, no seu capítulo VI – Da receita 
agronômica – estabelece que o receituário agronômico é um(a): 
 
a) Autorização para compra e uso de agrotóxicos, específica para cada cultura ou 
problema, com observância das recomendações de uso aprovadas em rótulo e bula. 
b) Recomendação técnica, que consta de diagnose e solução técnica, expedida por 
profissional habilitado, obedecendo às instruções do produto conforme informação do 
fabricante. 
c) Formulário preenchido conforme normas técnicas, contendo: nome do usuário, 
propriedade e sua localização, recomendação técnica, data, nome, assinatura do 
profissional que emitiu e registro do órgão fiscalizador, para solução de problemas 
relacionados às culturas. 
d) Exigência legal para compra de agrotóxicos expedida por engenheiros agrônomos, 
engenheiros florestais ou agrícolas, para compra e uso de agrotóxicos para problemas 
sanitários que ocorrem em propriedades rurais. 
 
QUESTÃO 17 
Assinale a alternativa CORRETA.  
A conversão do manejo convencional de alto uso de insumos externos para o manejo de 
baixo uso de insumos é, segundo autores como Altieri (1998), um processo de transição 
com fases distintas. A ordem viável dessas fases é:  
 
a) substituição de insumos; implementação do novo sistema produtivo; eliminação total 
do uso de insumos externos. 

b) redução do uso de insumos; conversão para o modelo agrícola sem qualquer uso de 
insumos externos; uso de estratégias como o controle biológico.  

c) replanejamento do sistema produtivo; uso efetivo dos recursos naturais do local; 
interação entre cultivos e animais silvestres.  

d) redução progressiva de insumos; uso eficaz de insumos; substituição de insumos; 
replanejamento do sistema agrícola. 

 

QUESTÃO 18 
As práticas conservacionistas visam a evitar a degradação dos solos agrícolas. Com base 
no exposto, assinale a alternativa CORRETA em relação ao uso conjunto de práticas 
conservacionistas de caráter mecânico, edáfico e vegetativo, respectivamente, para uma 
gleba explorada com culturas anuais, em um cambissolo, típico da região da Fronteira 
Sul e comum em relevo ondulado ou forte ondulado. 
 
a) Adubação orgânica com esterco líquido de suínos, sistema de terraceamento em 
nível, plantas de cobertura. 

b) Preparo do solo com escarificador, cordões de vegetação permanente, plantas de 
cobertura.  

c) Sistema de terraceamento em desnível, adubação orgânica com esterco de bovinos ou 
de suínos, plantas de cobertura. 
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d) Adubação química, plantio em nível, cobertura morta. 

 
QUESTÃO 19 
Os ingredientes principais dos fertilizantes agrícolas são nitrogênio, fósforo e potássio 
(os dois últimos sob a forma dos óxidos P2O5 e K2O, respectivamente). As 
percentagens das três substâncias estão geralmente presentes nos rótulos dos 
fertilizantes, sempre na ordem acima. Assim, um fertilizante que tem em seu rótulo a 
indicação 10 -� 20� - 20 possui, em sua composição, 10% de nitrogênio, 20% de óxido 
de fósforo e 20% de óxido de potássio. Misturando-se 50 kg de um fertilizante 10- 
�20� -10 com 50 kg de um fertilizante 20 - 10� - 10, obtém- se um fertilizante cuja 
composição é 
 
a) 7,5 -7,5 - 5  
b) 10 -10 - 10  
c) 15 - 15 - 10 
d) 30 - 30 - 20  
 
QUESTÃO 20 
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF, tem suas 
ações orientadas pelas seguintes diretrizes, exceto:  

a) atuar em função das demandas estabelecidas nos níveis municipal, estadual e federal 
pelos agricultores familiares e suas organizações. 

b) melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar, mediante 
promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada. 

c) fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar, proporcionando-lhe 
novos padrões tecnológicos e gerenciais. 

d) proporcionar a manutenção das tecnologias empregadas, mediante estímulos à 
pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à agricultura familiar. 

 







