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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

              

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1 Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que 
possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2 Este caderno contém a prova objetiva e a prova discursiva. A objetiva é composta de 50 questões de múltipla escolha.  Cada 
questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.

3 O cartão-resposta e o caderno de respostas da prova discursiva  são  personalizados e não serão substituídos em caso de 
erro no preenchimento. Ao recebê-los, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao 
aplicador de prova.

4  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de 
tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura 
ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.

5 Estas provas terão cinco horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta  e, na prova discursiva, para o caderno de respostas.

6 Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de seu 
início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de questões após quatro horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações, antes 
deste horário.

7 Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas 
assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10 

Matemática 11 a 15

Informática 16 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 50
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 7.

 O jovem e os cientistas, por uma narrativa que inclua
o ser humano concreto

Isso se faz conectando disciplinas, como preconiza Edgar
Morin

[...] É assustador saber que 93% dos jovens brasilei-
ros não conhecem o nome de um cientista brasileiro, de acor-
do com pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia, divulgado na semana passada.

Em resposta a  isso,  alguns lembram a carência de
professores que temos nas áreas científicas do ensino médio,
particularmente em física e química.

Na verdade, embora ocorra, de fato, falta de profes-
sores, o problema é mais complexo. Para além da carência de
mestres, trata-se da forma como ensinamos história e, em es-
pecial, a história da ciência no país.

É como se houvesse um determinismo histórico ab-
soluto, em que processos econômicos governassem os fatos,
sem interferências da subjetividade.

Assim, alunos perdem a chance de compreender que
somos nós, seres humanos, claro que em condições dadas, que
individual  ou  coletivamente  construímos  comunidades,  na-
ções e instituições.

Foram  pessoas  singulares  que  fizeram  pesquisas,
desvendaram os fenômenos da natureza e criaram soluções
para os mais diferentes desafios enfrentados pela humanidade,
inclusive no Brasil.

No passado, padecemos do fenômeno oposto e as au-
las se tornavam um recital de nomes e fatos a serem memori-
zados. Mas ao romper com uma abordagem equivocada, caí-
mos muitas vezes no outro extremo. E, com isso, ao enfatizar
processos frente a pessoas, o ensino de história patina.

É urgente integrar os enfoques e ensinar aos jovens,
desde o ensino fundamental, sobre a incrível aventura de seres
humanos concretos no planeta, inclusive formulando hipóte-
ses e produzindo conhecimento. Isso se faz, inclusive, conec-
tando  disciplinas,  como  preconiza  Edgar  Morin,  em  seu
clássico "Religando os Saberes", em que analisa a escola se-
cundária francesa.

Felizmente,  a  Base  Nacional  Comum  Curricular
avança nesta direção e possibilita que se aprenda em todo o
país sobre as contribuições de nomes como Oswaldo Cruz,
Adolpho Lutz, Carlos Chagas, Mario Schenberg e o recente-
mente  premiado físico  e  cosmólogo Marcelo Gleiser,  entre
outros. A possibilidade de um ensino que construa convergên-
cias entre matérias possibilitaria também assegurar que crian-
ças e jovens aprendam mais sobre brasileiros que se destaca-
ram em geografia, como Milton Santos, ou artistas nossos de
renome, como Tarsila do Amaral

E, assim, os alunos terão condições de entender as
relações  de  produtores  de  conhecimento  com seu  tempo  e
imaginar cenários futuros em que eles possam ser cientistas,
artistas ou nomes que contribuam para a construção de um
país melhor e mais bonito.

COSTIN, Cláudia. Colunas e Blogs. Folha de S. Paulo. 5 jul. 2019. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudia-costin/2019/07/o-jovem-e-os-cientis-

tas-por-uma-narrativa-que-inclua-o-ser-humano-concreto.shtml> . Acesso em: 5 jul.
2019. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto defende a ideia central de que

(A) os estudantes do Brasil  deveriam reativar processos
de  memorização  para  fixar  nomes  de  cientistas
brasileiros que são desconhecidos dos jovens.

(B) a integração de disciplinas no ensino básico contribui
para  que  os  jovens  conheçam  seres  humanos
concretos  que  formularam  hipóteses  e  produziram
conhecimento científico. 

(C) a  carência  de  professores  de  física  e  química  no
ensino  médio  torna  as  estratégias  de  ensino
despersonalizadas, com foco exclusivo nos processos.

(D) os professores são agentes importantes na produção
do  conhecimento  e  podem  desenvolver  um  ensino
pautado na pesquisa integrada ao tempo em que os
alunos vivem.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como o texto é um artigo de opinião, o aspecto gramatical
que  nele  concorre,  de  modo  efetivo  e  evidente,  para  a
construção da opinião do produtor do texto, é:

(A) a  recorrência  a  autoridades,  como  o  “Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia” e “Edgar Morin”,
como forma de comprometer-se com o que é dito.

(B) a utilização de sequenciadores aditivos, como “para
além  de”  e  “e”,  que  conectam  fato  e  opinião  no
mesmo enunciado.

(C) o  uso  de  expressões,  como  “é  assustador”,  “é
urgente”, seguidas do restante do enunciado, porque
sinalizam ponto de vista. 

(D) o emprego de estruturas em primeira pessoa,  como
“somos”  e  “construímos”,  como  forma  de  o
enunciador incluir-se nos processos.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O autor, ao criticar o modo como se ensina história, mostra

(A) a valorização do ensino tradicional em detrimento de
metodologias modernas.

(B) a negligência  do pensamento  coletivo em favor  do
fortalecimento das instituições.

(C) a  secundarização  dos  eventos  objetivos  em relação
aos produtos determinísticos. 

(D) a  predominância  de  processos  sobre  os  fatos  e  as
pessoas.

LÍNGUA PORTUGUESA



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG –2019

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do verbo “patinar” no contexto em que aparece no
texto constitui-se como uma

(A) figurativização metafórica, cujo sentido é o de que o
ensino de história falha ao avançar.

(B) expressão irônica do autor para expressar uma crítica
aos processos históricos objetivos.

(C) referência  intertextual  aos  usuários  de  patins  que
transformam a caminhada num esporte.

(D) veículo  ambíguo,  cujos  sentidos  transitam
concomitantemente entre o literal e o figurado.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conexão sintática  de  oposição  tanto  pode  ocorrer  por
meio de um período coordenado quanto por meio de um
período  subordinado.  Tomando  por  base  a  sentença
subordinada “na verdade, embora ocorra, de fato, falta de
professores,  o problema é mais complexo”,  em qual  das
alternativas  a  seguir,  ela  é  reelaborada  como  sentença
coordenada de modo a manter a ideia de oposição? 

(A) O problema  é  mais  complexo,  porque  há,  de  fato,
falta de professores.

(B) De  fato,  há  falta  de  professores,  no  entanto,  o
problema é mais complexo.

(C) Há, de fato, não só falta de professores como também
maior complexidade do problema.

(D) O problema é complexo, portanto, de fato, há falta de
professores.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  texto,  a  expressão  “abordagem  equivocada”  faz
referência a

(A) “ensino de história”

(B) “processos frente a pessoas”

(C) “fenômeno oposto”

(D) “recital de nomes e fatos a serem decorados”

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na conclusão do texto, o autor

(A) reafirma a tese defendida no texto por meio de uma
paráfrase do terceiro parágrafo.

(B) faz um resumo dos principais  pontos discutidos  no
decorrer do artigo.

(C) projeta  as  contribuições  da  tese  apresentada  num
futuro próximo.

(D) apresenta  novos  argumentos  por  meio  de
exemplificação.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 8 e 9.

 Marcelo Gleiser
Físico teórico, professor, escritor e colunista do jor-

nal Folha  de  S.Paulo e  da National  Public  Radio  (NPR),
Gleiser é internacionalmente reconhecido no meio acadêmi-
co. 

Nascido no Rio de Janeiro, Gleiser teve sua curiosi-
dade pela ciência despertada por meio da admiração pela na-
tureza.  Cursou Engenharia Química por dois anos,  transfe-
rindo-se para o curso de Física da Pontifícia  Universidade
Católica do Rio de Janeiro, onde graduou-se em 1981. No
ano seguinte, fez seu mestrado na Universidade Federal do
Rio de Janeiro e, em 1986, obteve seu doutorado no King’s
College, da Universidade de Londres, na Inglaterra.

Autor de mais de uma centena de artigos citados e
dezenas de textos publicados em formato impresso ou digital,
o foco da pesquisa de Gleiser é o surgimento de estruturas
complexas da natureza para descobrir o sentido do mundo e
nosso lugar no grande esquema das coisas. Para isso, ele tem
como foco questões fundamentais relacionadas ao que chama
de “três origens”: a origem do universo, a origem da matéria
e a origem da vida na Terra e em todos os lugares do cosmos.

 Disponível em: <https://www.fronteiras.com/conferencistas/marcelo-gleiser> . Acesso
em: 6 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto tem o propósito de

(A) descrever a importante trajetória pessoal e acadêmica
desenvolvida por  Marcelo Gleiser  de modo claro e
objetivo.

(B) narrar  aspectos  da  vida  pessoal  e  profissional  do
físico-autor, utilizando-se de recursos literários como
a inversão sintática.

(C) induzir  o  leitor  à  inferência  de  que  a  biografia  de
Gleiser  supera  qualitativa  e  quantitativamente  a  de
outros físicos brasileiros.

(D) divulgar  o  nome do físico brasileiro,  a  fim de que
suas  produções  sejam  vendidas  e  tornem-se
referência também no Brasil.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em “Para isso, ele tem como foco questões fundamentais
relacionadas  ao  que  chama  de  ‘três  origens’”,  o  sujeito
gramatical do verbo “chamar”:

(A) está  realizado e  explícito  na  sentença  na  forma da
palavra “que”.

(B) apresenta-se  como sujeito  nulo,  porque  o  verbo na
terceira  pessoa,  nesse  caso,  constitui  uma
indeterminação.

(C) está  elíptico  na  sentença,  mas  pode  ser  inferido,
porque  foi  enunciado  anteriormente  por  meio  da
palavra “ele”.

(D) mostra-se posposto ao verbo por meio do sintagma
“três origens”.

LÍNGUA PORTUGUESA
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Leia o texto a seguir para responder à questão 10.

Disponível em: <https://www.umsabadoqualquer.com/category/eisntein/> . Acesso em: 6 jul.
2019.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Se considerados os  componentes  contextuais  da tira  e a
ordem  como  os  elementos  verbais  e  não  verbais  são
sequenciados,  eles  apontam  para  uma  direção
interpretativa. Com base nessa afirmação e na leitura do
texto,  qual  dos  seguintes  enunciados,  atribuídos  a
cientistas clássicos, adéqua-se ao propósito comunicativo
do produtor da tira?

(A) “Quanto  menos  alguém  entende,  mais  quer
discordar”. (Galileu Galilei)

(B) “O oposto de uma afirmação correta é uma afirmação
falsa. Mas o oposto de uma verdade profunda pode
ser outra verdade profunda". (Niels Bohr)

(C) “Quem  não  quer  ser  aconselhado,  não  pode  ser
ajudado.” (Benjamin Franklin)

(D) "Ninguém que é curioso é idiota. As pessoas que não
fazem perguntas permanecem ignorantes para o resto
de suas vidas." (Neil DeGrasse Tyson)

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LÍNGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma confecção tem um custo mensal fixo de R$ 8.000,00
mais R$ 20,00 por cada bermuda fabricada. O preço de venda
de cada bermuda depende da quantidade fabricada no mês, e

representada pela  função  P ( x )=60− x
100 ,  sendo  x a

quantidade de bermudas fabricadas no mês.  O lucro mensal
L(x) da confecção é a diferença entre o faturamento e o

custo total de fabricação. Nessas condições, o menor número
de bermudas  a ser fabricada,  no mês,  para o que o lucro
mensal seja R$ 19.900,00, é igual a

(A) 900.

(B) 1200.

(C) 1500.

(D) 2000.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a (Anfavea), no primeiro semestre de 2019, fo-
ram produzidos no Brasil 1.473.638 veículos. Esse volume re-
presenta uma alta de 2,8% em relação ao mesmo período de
2018.

Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br. Acesso: em 11 abr.  2019. (Adaptado).

Nessas  condições,  o  número  de  veículos  que  foram
produzidos no Brasil,  no primeiro semestre de 2018, foi
igual a

(A) 412.720.

(B) 1.060.280.

(C) 1.151.270.

(D) 1.433.500. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A safra nacional de grãos 2018/2019 deve ter a segunda maior
colheita de milho, com 95 milhões de toneladas, enquanto a
produção esperada de soja é de 114,3 milhões de toneladas. 

Disponível em: <www.agenciabrasil.ebc.com.br.>. Acesso: em 14 jul.  2019. (Adaptado).

De  acordo  com  os  dados  apresentados,  a  produção,  na
safra 2018/2019, de milho e soja juntos, em quilogramas,
pode ser representada por

(A) 209,3 x 105

(B) 209,3 x 106

(C) 209,3 x 108

(D) 209,3 x 109

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um senhor  resolveu  doar  R$  450.000,00  para  seus  três
filhos. Quando foi dividir o dinheiro, resolveu reparti-lo de
forma  inversamente  proporcional  à  idade  de  cada  um.
Sabendo  que  seus  filhos  têm  18,  24  e  36  anos,
respectivamente, quanto recebeu o filho mais novo? 

(A) R$ 100.000,00.

(B) R$ 200.000,00.

(C) R$ 250.000,00.

(D) R$ 300.000,00.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante uma gincana em uma escola, uma professora vai
distribuir  75  caixas  de  chocolates  e  125  brinquedos.  A
distribuição será feita  entre  crianças,  de  modo que cada
uma receba a mesma quantidade de caixas de chocolates e
a mesma quantidade de brinquedos. Considerando que a
professora  usará  o  maior  número  possível  de  crianças
nesta  ação,  então,  o  número  de  brinquedos  que  cada
criança vai receber será igual a

(A) 3.

(B) 5.

(C) 10.

(D) 15.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MATEMÁTICA
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  Microsoft  Windows  10,  a  sequência  aproximada  de
comandos a ser empregada por um usuário que pretenda
remover o navegador da Web Internet Explorer 11 é:

(A) Painel  de  Controle;  Programas e Recursos;  Internet
Explorer 11; Desinstalar/Alterar; Sim; Fechar.

(B) Configurações;  Aplicativos;  Aplicativos e Recursos;
Internet Explorer 11; Desinstalar; Desinstalar.

(C) Painel de Controle; Programas e Recursos; Ativar ou
desativar recursos do Windows; Internet Explorer 11;
Sim; Ok.

(D) Configurações;  Aplicativos;  Aplicativos  para  Sites;
Internet Explorer 11; Ativado/Desativado; Fechar.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  processador  de  textos  Microsoft  Word  2016,  um
usuário seleciona um trecho de um documento já existente
e,  por  meio  da  caixa  de  diálogo  Fonte,  ativa  o  efeito
Oculto,  fazendo com que  o  bloco  de  texto  previamente
selecionado desapareça da tela.  Na sequência,  o  usuário
salva o arquivo .DOCX e desliga o computador. No dia
seguinte,  o  usuário  deseja  imprimir  o  texto  na  íntegra,
incluindo o trecho ocultado. Considerando que o arquivo
foi aberto no Word 2016, versão em Português do Brasil,
ele deverá

(A) acionar  o  comando  “Desfazer”,  pressionando  a
combinação de teclas <CTRL> + <Z> repetidas vezes
para  retroceder,  uma  a  uma,  as  últimas  ações
realizadas  até  que  trecho  desejado  apareça  na  tela
novamente.

(B) acionar  o comando “Mostrar  Tudo” pressionando a
combinação de teclas <CTRL> + <*> (o asterisco do
teclado numérico não funciona aqui), vez que, desse
modo,  serão  exibidas  as  marcas  de  formatação  e,
também, o bloco de texto ocultado.

(C) selecionar todo o documento através da combinação
de  teclas  <CTRL>  +  <T>  e,  através  da  caixa  de
diálogo Fonte, clicar duas vezes na caixa de seleção
correspondente ao efeito Oculto e, depois, clicar no
botão OK.

(D) selecionar todo o documento através da combinação
de  teclas  <CTRL>  +  <T>  e  ativar  o  comando
“Repetir”,  pressionando  a  tecla  de  atalho  <F4>
repetidas vezes para refazer a última ação realizada,
até que trecho desejado seja reexibido na tela.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  navegador  da  Web Google  Chrome,  se  um  usuário
introduzir na barra de endereços o texto abaixo:

file:///C:/Users/

e, ato contínuo, pressionar a tecla <ENTER>, o referido
Web browser exibirá:

(A) a lista de pastas e arquivos contidos no caminho local
C:\Users.

(B) a lista de usuários cadastrados no computador local.

(C) o conteúdo do arquivo Users.file.

(D) o conteúdo do diretório Users compartilhado na rede
mundial.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  relação  aos  dispositivos  periféricos  dos
microcomputadores, os que contém apenas dispositivos de
entrada de dados são:

(A) o teclado e o monitor de vídeo.

(B) o pen drive e a unidade de disco rígido externo.

(C) o mouse e o microfone.

(D) o par de caixas acústicas e a impressora.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na atualidade,  qual  é  a  tecnologia  mais  empregada  em
mouses sem fio que não venham de fábrica acompanhados
de algum receptor USB e, também, em fones de ouvido
sem fio?

(A) Wi-Fi.

(B) IrDA.

(C) ZigBee.

(D) Bluetooth.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 12.651/2012, todo imóvel rural deve
manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de
reserva legal. Sua dimensão mínima em termos percentuais
relativos à área do imóvel é dependente de sua localização.
Imóvel em área de Cerrado deve ter

(A) 20% da área do imóvel.

(B) 35% da área do imóvel.

(C) 50% da área do imóvel.

(D) 80% da área do imóvel.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A regularização  de  área  de  reserva  legal  em  extensão
inferior  ao  estabelecido  por  lei  poderá  ser  feita  pela
recomposição por meio de plantio intercalado de espécies
nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal.
A área recomposta por exóticas não poderá exceder da área
total a ser recuperada em

(A) 30%.

(B) 40%.

(C) 50%.

(D) 60%.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para efeito de recomposição de algumas categorias de área
de  preservação  permanente  (APP)  leva-se  em  conta  o
tamanho  da  propriedade  em  módulos  fiscais  e  as
características  associadas  às  APPs.  Para  o  município  de
Jataí, o módulo fiscal possui quantos hectares?

(A) 10.

(B) 20.

(C) 30.

(D) 40.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além do C, O e H (orgânicos), treze elementos (minerais)
são  considerados  essenciais  para  o  desenvolvimento  das
plantas,  sendo  estes  divididos  por  aspectos  puramente
quantitativos  em  dois  grupos,  os  macronutrientes  e  os
micronutrientes. É considerado um micronutriente o

(A) Ca.

(B) Mn.

(C) Mg.

(D) S.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais  nutrientes  são  altamente  móveis  na  transição  do
elemento  do  órgão de  absorção  para  demais  órgãos  das
plantas?

(A) Cálcio, fósforo, potássio.

(B) Cobre, enxofre e fósforo.

(C) Enxofre, nitrogênio e sódio.

(D) Nitrogênio, potássio e sódio.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais solos são constituídos por material mineral, ou por
material  orgânico  pouco  espesso,  que  não  apresentam
alterações  expressivas  em relação  ao  material  originário
devido  à  baixa  intensidade  de  atuação  dos  processos
pedogenéticos?

(A) Cambissolos.

(B) Gleissolos.

(C) Latossolos.

(D) Neossolos.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Nas gramíneas forrageiras, a forma de crescimento do colmo 
determina o hábito de crescimento da planta. É exemplo de 
colmo estolonífero:

(A) Brachiaria decumbens.

(B) Cynodon sp.

(C) Panicum maximum cv. Tanzânia.

(D) Penisetum purpureum.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A implantação  de  pastagens  por  meio  de  sementes  é,
atualmente, o sistema mais utilizado por sua praticidade e
eficiência. Entretanto, algumas cultivares são propagadas
por mudas, a saber:

(A) marandu.

(B) mombaça.

(C) napier.

(D) tamani.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na implantação e condução do sistema de plantio direto de
maneira  eficiente  é  indispensável  que  o  esquema  de
rotação  de  culturas  promova,  na  superfície  do  solo,  a
manutenção  permanente  de  uma  quantidade  mínima  de
palhada, que nunca deverá ser inferior a

(A) 1,0 t/ha de fitomassa seca.

(B) 2,0 t/ha de fitomassa seca.

(C) 3,0 t/ha de fitomassa seca.

(D) 4,0 t/ha de fitomassa seca.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas  estações  meteorológicas  convencionais,  qual  é  o
aparelho utilizado para determinar o vapor de água do ar?

(A) Anemômetro.

(B) Barômetro.

(C) Piranômetro.

(D) Psicrômetro.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A classificação climática no Brasil, segundo Koppen (1918),
correspondente ao clima tropical chuvoso Aw, que significa:

(A) (de  bosque  tropical)  temperatura  elevada;
pluviosidade elevada; temp. média > 22 °C (em todos
os meses); mínima do mês mais frio é > 20 °C.

(B) (seca  no  inverno)  temperatura  elevada;  chuva  no
verão e seca no inverno;  temp. média > 20 °C; no
mês mais frio do ano temp. mínima < 18 °C.

(C) (falta  de  estação  seca)  temperatura  elevada;  sem
estação seca; temperatura > 20 °C (sempre).

(D) (seca  no  verão)  chuva  de  inverno  e  outono;
temperatura elevada, > 20 °C (sempre).

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como  é  denominado  o  método  desenvolvido  pela
Embrapa  e  parceiros,  aplicado  no  Brasil  oficialmente
desde 1996 para  proporcionar  a  indicação de datas  ou
períodos  de  plantio/semeadura  por  cultura  e  por
município?

(A) Zoneamento agroclimático.

(B) Zoneamento agrícola de risco climático.

(C) Zoneamento agropecuário.

(D) Zoneamento agrícola.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os surfactantes são substâncias que afetam as propriedades
de  superfície  dos  líquidos,  proporcionando  ajustamento
mais íntimo de duas substâncias. Quando essas substâncias
retardam a evaporação da água, fazendo com que a gota
permaneça mais tempo na superfície tratada, aumentando a
absorção do produto aplicado, elas são denominadas:

(A) aderentes.

(B) emulsificantes.

(C) espalhantes.

(D) umectantes.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os agrotóxicos recebem uma classificação de acordo com sua
periculosidade ambiental. A Classe I corresponde a

(A) altamente perigoso.

(B) muito perigoso.

(C) perigoso.

(D) pouco perigoso.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A classificação dos agrotóxicos quanto ao risco à saúde é
dividida  em quatro  categorias,  sendo  atribuída  uma  cor
distinta a cada uma delas. A cor amarela corresponde à

(A) classe I.

(B) classe II.

(C) classe III.

(D) classe IV.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Norma Regulamentadora n. 31, os trabalhos
nos interiores dos silos devem ser realizados com no mínimo
dois trabalhadores, devendo um deles permanecer no exterior
do silo. Os trabalhos devem contar com a utilização de:

(A) cinto de segurança juntamente com cabo de vida.

(B) cinto de segurança juntamente com talabarte.

(C) escada juntamente com cabo de vida.

(D) escada juntamente com talabarte.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo a Norma Regulamentadora n. 31, em seu item 31.20
(Medidas de Proteção Pessoal), os equipamentos de proteção
individual de fabricação nacional ou importado só poderão ser
postos à venda ou utilizados com a indicação do

(A) Certificado do INMETRO.

(B) Certificado de Aprovação.

(C) Certificado Digital.

(D) Certificado do IBD.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes
e produtos afins por

(A) menores de dezesseis anos, maiores de sessenta anos
e por gestantes.

(B) menores  de dezoito anos,  maiores  de setenta  e  por
gestantes.

(C) menores de dezoito anos, maiores de sessenta anos e
por gestantes.

(D) menores de dezesseis anos, maiores de setenta anos e por
gestantes.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a doença virótica, altamente contagiosa, que afeta as
aves em qualquer idade?

(A) Aspergilose.

(B) Cólera aviária.

(C) Salmonelose.

(D) Newcastle.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A influenza aviária é considerada uma doença de alto risco
para aves. Qual é o agente causal dessa doença?

(A) Bactérias.

(B) Fungos.

(C) Protozoários.

(D) Vírus.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O avicultor de frango de corte se responsabiliza por todas as
fases da produção, desde a aquisição dos pintinhos, sua criação
até o ponto de abate. A qual sistema de produção refere-se esta
afirmação?

(A) Sistema associativista.

(B) Sistema cooperativo.

(C) Sistema independente.

(D) Sistema de integração.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação aos padrões de qualidade estabelecidos pela IN
62,  leite  com  alta  contagem  de  células  somáticas  (CCS)
indica que as vacas não têm

(A) brucelose.

(B) leptospirose.

(C) mastite.

(D) tuberculose.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É possível detectar a mastite subclínica somente por meio
dos testes

(A) caneca de fundo escuro e visuais.

(B) contato com a mama e visuais.

(C) contagem bacteriana total (CBT) e CCS.

(D) california mastitis test (CMT) e CCS.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o sistema de produção de gado de corte que tem
como objetivo alcançar uma pecuária de ciclo mais curto,
suplementando  os  animais  em  diversas  fases  de
crescimento  e  apresentando  como  base  alimentar  as
pastagens (nativas e cultivadas) e os suplementos minerais,
acrescidos de suplementos protéicos/energéticos?

(A) Extensivos.

(B) Integração lavoura pecuária.

(C) Intensivos.

(D) Semi-intensivos.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos fatores mais importantes na produção de suínos é
a temperatura, cujas necessidades variam conforme a fase
do  suíno.  Qual  é  a  temperatura  ideal  de  conforto  para
fêmeas em lactação?

(A)  Entre 6 e 25 ºC.

(B)  Entre 12 e 16 ºC.

(C)  Entre 18 e 26 ºC.

(D)  Entre 12 e 21 ºC.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é  a  doença  causada  por  um  protozoário,
caracterizada  principalmente  pela  diarreia  amarela  e
pastosa,  que se apresenta nos primeiros dias de vida do
animal, atinge de 70% a 90% dos leitões, levando a uma
desidratação  moderada  e  ao  atraso  no  desenvolvimento,
com baixa mortalidade?

(A) Coccidiose suína. 

(B) Doença de Aujeszky. 

(C) Parvovirose suína. 

(D) Peste suína clássica.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que procedimentos devem ser adotados como “padrão”
para atividade de diagnóstico de cio em porcas?

(A) Evitar que as fêmeas se acostumem com a exposição
ao macho por excesso de contato.

(B) Facilitar  que  as  fêmeas  se  acostumem  com  a
exposição ao macho.

(C) Realizar o diagnóstico de cio uma vez ao dia com
intervalo de 24 horas.

(D) Utilizar um cachaço com idade inferior a 10 meses.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  que  ponto  são  tracionados  os  implementos  ou
equipamentos  de arrasto,  fixos  ou oscilantes,  situado no
centro do trator na altura do seu centro de gravidade?

(A) Na barra de tração. 

(B) No sistema hidráulico de três pontos.

(C) Na tomada de força.

(D) Na tomada de potência.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a capacidade operacional determinada pela razão entre
o desempenho real da máquina (área trabalhada) e o tempo
total trabalhado no campo?

(A) Capacidade de campo efetiva.

(B) Capacidade de campo operacional.

(C) Capacidade de campo teórica.

(D) Eficiência de campo. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o implemento agrícola mais eficiente quando o solo
se apresenta compactado ou com o conhecido pé de grade?

(A) Arado de aiveca.

(B) Arado de disco.

(C) Grade aradora.

(D) Subsolador. 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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PROVA TEÓRICO-PRÁTICA COM CARÁTER DISCURSIVO

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

____Questão 01_________________________________________________________________________

A calagem  é  considerada   uma  das  práticas  que  mais  contribui  para  o  aumento  da  eficiência  dos  adubos  e,
consequentemente, da produtividade e da rentabilidade agropecuária. A calagem é uma etapa do preparo do solo para o
cultivo agrícola em que materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez. 

Neste contexto, descreva sobre o conceito e a origem da acidez dos solos e os benefícios da calagem ao solo. Após a
descrição dos conceitos, realizar com os dados abaixo uma recomendação de calagem pelo método de saturação por
bases que pode ser utilizado nas áreas para aumento da produtividade, indicando a quantidade de calcário a ser utilizado
por hectare.

Características para realização da recomendação:

I. método de saturação por bases;

II. utilização de calcário com PRNT igual a 86%;

III. porcentagem de saturação por bases desejada 70%;

IV. análise de solo realizada na área:

Amostra Argila C M.O. K Ca Mg H + Al

nº % g/kg cmol/dm³

1 50,0 5,00 9,38 0,35 0,80 0,30 4,60

(10 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________________________

A formulação de uma ração em confinamentos bovinos implica em uma integração de conhecimentos relacionados com as

exigências do animal, características nutricionais dos alimentos e custo/benefício. De forma geral, as dietas para bovinos em

confinamento incluem alimentos volumosos, concentrados (energéticos e proteicos) e suplementos. 

Neste contexto, descreva as definições e dê exemplos de alimentos volumosos e concentrados (energéticos e proteicos)

utilizados na alimentação de bovinos de corte.

(10 pontos)
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