INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROPILHA
CONCURSO PÚBLICO
PROVAS OBJETIVAS – AGRICULTURA (ENGENHEIRO AGRICOLA) DOCENTE

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Assine seu cartãoresposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciar a prova.
4. Sua prova tem 30 questões, com quatro alternativas.
5. Preencha toda a área do cartãoresposta, correspondente a alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta serão anuladas.
6. O cartãoresposta não será substituído, salvo se tiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
8. A prova será realizada, com duração máxima de 03h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas 01h após o início
da mesma, sob pena de ser excluído do concurso.
10. O candidato somente poderá levar o caderno de provas após 1h 30m do início da mesma.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta, preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
12. Os 03 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta preenchidos e o material de
prova não utilizado. Esses candidatos deverão assinar a ata de sala atestando que o envelope foi
devidamente lacrado.

BOA PROVA!
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QUESTÕES OBJETIVAS  AGRICULTURA (ENGENHEIRO AGRICOLA)
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
01. Alguns fatores climáticos são muito importantes na agricultura, por ser esta uma atividade de risco. O
controle climático é, portanto, fundamental para o aumento da produtividade. Leia as afirmativas abaixo.
I – Podemos fazer o controle dos ventos com uso de quebra vento, apenas para culturas temporárias.
II – Os anemoscópios nos informam a direção dos ventos e são exemplos: o catavento e a biruta.
III – Uma das importâncias da umidade do ar, na agricultura, é o aumento da fotossíntese, quando aliada
as altas temperaturas do ar.
IV – 1 (um) milímetro de chuva corresponde à quantidade de 1 (um) litro de água por centímetro
quadrado.
Estão corretas:
a) apenas as alternativas I e II;
b) apenas as alternativas I e III;
c) apenas as alternativas II e III;
d) apenas as alternativas III e IV.
02. A prática da irrigação no mundo é muito antiga; apesar do desenvolvimento registrado nestes últimos
anos, ainda é muito restrita a área irrigada comparada com a área total cultivada. Todas as alternativas
estão corretas, exceto:
a) Capacidade de campo é a quantidade máxima de água que o solo pode reter em oposição à força de
gravidade.
b) A massa específica aparente de um solo pode ser definida como sendo a massa por unidade de volume do
solo seco, incluindo o volume ocupado pelos poros.
c) O método direto empregado em laboratório serve para a determinação do ponto de murchamento de uma
planta no solo.
d) O desenvolvimento de uma cultura não está intimamente relacionado à disponibilidade de água.
03. Leia as alternativas abaixo:
I – A solução do solo é dinâmica sofrendo contínuas flutuações em quantidade de líquido em sua
composição química e concentração, pois os íons que nela se encontram estão permanentemente
passando para as partículas coloidais e viceversa.
II – A água não funciona como solvente de nutrientes do solo e como meio de transporte de nutrientes na
planta.
III – As águas destinadas à irrigação têm como fonte de origem única as águas superficiais que são
provenientes de rios, córregos e lagos naturais.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas a alternativa I está correta.
b) apenas a alternativa II está correta.
c) apenas as alternativas I e III estão corretas.
d) apenas as alternativas II e III estão corretas.
04. A respeito do excesso de água em camadas superiores de alguns solos, podemos afirmar que a
alternativa correta é:
a) Os drenos a céu aberto (valetas) no terreno são mais dispendiosos que os drenos subterrâneos e
proporcionam vantagens para sua conservação.
b) Uma das vantagens da drenagem subterrânea é que o custo inicial deste sistema é bem inferior ao da
drenagem a céu aberto.
c) A profundidade dos drenos depende da finalidade da drenagem.
d) Os tubos perfurados, as pedras brutas, os troncos de árvores não podem ser usados como drenos.
05. Um produtor rural, precisando implantar um sistema de irrigação em sua propriedade, consultou um
engenheiro agrícola para que este lhe fizesse um estudo da área e elaborasse um projeto técnico a
respeito do assunto em questão. Todas as alternativas estão corretas, exceto:
a) A profundidade das raízes e a distribuição das radículas não desempenham grande importância para o projeto
de irrigação e sim o tipo de cultura instalada.
b) A quantidade de água necessária para a irrigação de determinada cultura pode ser dada pela fórmula Q =
166,7 x H x A / D x h.
H = quantidade de água a ser aplicada em milímetros;
A = área a ser irrigada em hectares;
D = intervalo entre as irrigações em dias;
h = número de horas diárias de trabalho.
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c) No sistema de irrigação por inundação, cobre o terreno com uma lâmina d’água e este terreno é dividido em
tabuleiros que são limitados por taipas (pequenos diques). O cultivo e a irrigação se desenvolverão em cada
tabuleiro.
d) Na irrigação por faixas, usase o terreno com pouca ou nenhuma declividade transversal, mas com certa
declividade longitudinal, compreendida entre diques paralelos.
06. No que se refere ao emprego de máquinas na hidráulica, trabalhase com um sistema bomba
centrífuga – motor elétrico. Todas as alternativas são falsas, exceto:
a) As bombas centrífugas são fabricadas de vários modelos e são classificadas apenas pelo seu número de
rotores, tipo de rotor, admissão do líquido e movimento do líquido.
b) O rendimento das máquinas até certo ponto pode variar com a potência, por motivos construtivos, sendo mais
elevado para as grandes máquinas.
c) As bombas são acionadas diretamente por motores elétricos, do tipo motor de indução, “gaiola de esquilo”.
d) Ariete ou carneiro hidráulico é o aparelho destinado a elevar água por meio da própria energia hidráulica, e
deve ser instalado em nível superior ao do manancial na cota mais alta possível.
07. Assinale a alternativa correta.
a) As instalações para água e esgoto são equipadas com bombas rotativas acionadas por motores elétricos.
b) Quanto à potência, o conjunto elevatório (bomba – motor) deverá vencer a diferença de nível entre os dois
pontos mais as perdas de carga em todo o percurso (perda por atrito ao longo da canalização e perdas
localizadas devido às peças especiais).
c) O rendimento das máquinas não varia com a potência, por motivos construtivos, sendo mais elevado para as
pequenas máquinas.
d) Somente os motores elétricos com potência acima de (10 HP) é que podem ser ligados por chave simples,
diretamente à linha de energia.
08. Sabemos que a hidráulica é a ciência que estuda o comportamento da água e de outros líquidos, quer
em repouso, quer em movimento. Leia os itens abaixo.
I – A hidráulica geral ou teórica pode ser dividida em: hidrostática e hidrodinâmica;
II – A hidrodinâmica referese às velocidades, às acelerações e às forças que atuam em fluidos em
movimento;
III – As áreas de atuação da hidráulica aplicada são apenas: áreas urbanas, áreas rurais, estradas
(drenagem), lazer e paisagismo.
IV – A respeito dos gases na hidráulica, podemos afirmar que estes são altamente compressíveis e de
pequena densidade, relativamente aos líquidos.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas o item I está correto.
b) apenas o item II está correto.
c) apenas o item IV está correto.
d) apenas os itens II e IV estão corretos.
09. A hidrometria, como ciência, cuida de questões como: medida de profundidade, de variação do nível
de água, de ensaios de bombas, turbinas, entre outros. Leia as questões abaixo.
I – O medidor Venturi é um aparelho que compreende três seções principais: uma peça convergente,
outra divergente (difusor) e uma seção intermediária, que constitui a garganta ou estrangulamento.
II – Os medidores magnéticos (ou eletromagnéticos) são aqueles que quando um condutor elétrico
deslocase por um campo eletromagnético, a força eletromotiva induzida no condutor é proporcional à
sua velocidade.
III – Os medidores ultrassônicos são modernos, de alta precisão, mas como desvantagem tem a
dificuldade de instalação e necessidade de interromper o funcionamento.
IV – O Método da Califórnia é um processo muito empregado para medição de vazão de poços profundos.
Marque a alternativa correta:
a) apenas os itens I e II estão corretos.
b) apenas os itens II e III estão corretos.
c) apenas os itens II, III, IV estão corretos.
d) apenas os itens I, II e IV estão corretos.
10. A água é elemento fundamental ao metabolismo vegetal. O desenvolvimento de uma cultura está
intimamente relacionado à disponibilidade de água, ao solo e ao clima da região. Todas as alternativas
estão corretas, exceto:
a) A distância de localização de uma fonte de suprimento de água para a irrigação não é muito importante, e sim
a qualidade da água a ser utilizada.
b) As águas destinadas à irrigação poderão provir tanto do lençol subterrâneo, como de águas superficiais.
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c) A planta retira do solo e retem apenas 2% da água necessária para a sua sobrevivência, 98% são transferidos
para a atmosfera.
d) A evapotranspiração real, é a quantidade de água realmente consumida por uma cultura.
11. Está incorreto afirmar que:
a) a calha parchall constitui como os vertedores um dispositivo para medir vazões, podendo ser de madeira,
chapas metálicas ou de concreto.
b) o vertedor é um processo muito comum na prática da determinação de vazões em grandes cursos d’água.
c) os vertedores podem ser classificados como triangulares, retangulares e cipolleti.
d) a medição de vazão ou descarga de condutos livres e particularmente nos canais abertos constitui uma das
mais importantes questões da Hidráulica Aplicada.
12. Todas as alternativas estão corretas, exceto:
a) A água pode ser transportada por canais até certo ponto e em seguida recalcada para as partes mais
elevadas da área a ser irrigada.
b) A construção de um canal principal depende da topografia do terreno, sua declividade e tipo do solo.
c) Para terrenos muito planos ou muito inclinados, podese diminuir ou aumentar a velocidade da água no canal,
mudando a forma da seção do mesmo.
d) A diferença de nível existente entre a fonte suprimento e a localização da cultura sempre permite a distribuição
de água por gravidade.
13. Para escolhermos o método ideal de irrigação, devemos escolher evidentemente o que mais se
adapta à cultura, ao tipo de solo e naturalmente o mais econômico. Com base nesta afirmação, leia as
alternativas abaixo:
I – Os principais tipos do sistema de irrigação “ localizada” em uso comercial do Brasil são: gotejamento,
microaspersão e sistema convencional fixo.
II – O sistema de irrigação por faixas é aquele no qual a água é conduzida entre pequenos sulcos
localizados paralelamente à linha das plantas, durante o tempo necessário para umedecer o solo
compreendido na zona das raízes.
III – O sistema de irrigação por aspersão pode ser dividido em: “ aspersão convencional” (fixo, semifixo e
móvel) e “ aspersão mecanizada”  autopropelido (tracionado e cabo enrolador, montagem direta, lateral
rolante, pivô central e pivô linear.
IV – Os sulcos de irrigação não devem ser muito compridos, reduzindo o volume de perdas de água por
infiltração. Este método não molha toda a superfície do solo, pois, normalmente, molha de 30% a 80% da
superfície total, diminuindo assim as perdas por evaporação. Estão corretos:
a) apenas os itens I e II.
b) apenas os itens II e III.
c) apenas os itens III e IV.
d) apenas os itens II, III, IV.
14. Sobre as características do solo, marque a alternativa correta.
a) Densidade aparente relativa é a relação entre o peso das partículas secas do solo e sua aparência.
b) A textura de um solo é definida pela cor e pelo aspecto do mesmo.
c) O ponto de murchamento (PM) é definido como sendo o teor de água presente no solo quando ocorre e se
mantém a murcha das plantas normais que nele vegetam, mesmo quando estas plantas, após murcharem,
sejam colocadas em ambiente saturado de umidade.
d) A lâmina líquida (Hi) é a quantidade de água que um sistema deve liberar para determinado cultivo, incluindo
as perdas na aplicação da água.
15. Todas as alternativas estão corretas, exceto:
a) No sistema de irrigação por aspersão no gotejamento, a água é levada até o pé da planta ou a um cocho
úmido por uma extensa rede de tubulação fixa e de baixa pressão.
b) O pivô central é um sistema que opera em círculo a uma velocidade constante. É indicado para irrigação de
grandes superfícies.
c) No sistema de irrigação por aspersão, os aspersores ou emissores são dispositivos responsáveis pela
distribuição da água em forma de pequenas gotas.
d) Na irrigação mecanizada, os sistemas autopropelidos são basicamente dois tipos: com cabo de tração e com
carretel enrolador (sem cabo de tração).
16. Leia as alternativas abaixo.
I – Os sistemas de irrigação por superfície se adaptam a maioria das culturas, aos diferentes tipos de
solo (com exceção dos argilosos) e não necessitam de topografia favorável e nem sistematização do
terreno.
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II – Os componentes de um sistema de aspersão convencional são: captação, estação de bombeamento
e aspersores.
III – Na irrigação localizada, a água é conduzida por extensão de tubulações em baixa pressão, até
próximo ao pé da planta, ou da região a ser umedecida à qual é fornecida por meio dos emissores, de tal
forma que a umidade do solo seja mantida próxima à capacidade de campo.
IV – Na irrigação subterrânea, a aplicação de água é feita no interior do solo por um dos dois processos:
elevação do nível do lençol freático ou aplicação da água no interior do solo.
A Alternativa correta é:
a) apenas as alternativas I e II.
b) apenas as alternativas II e III.
c) apenas as alternativas I e III.
d) apenas as alternativas III e IV.
17. Assinale a alternativa correta:
a) O GPS é um equipamento utilizado na medida de ângulos e distâncias, porém, é muito empregado
ultimamente em serviços de topografia e geodésica.
b) O sistema espacial é composto de vinte e quatro satélites artificiais (vinte e um operacionais e três reservas)
que orbitam ao redor da Terra distribuídos em seis planos orbitais (quatro satélites por plano) espaçados de 60º
e inclinados em relação ao plano do Equador de 55º.
c) Cada satélite completa uma órbita ao redor da Terra em aproximadamente vinte e quatro horas a uma altitude
de 20.200 Km.
d) A frequência rastreada pelos receptores GPS civis é conhecida como (L2) e é da ordem de 1.075,42 MHz.
18. Os levantamentos topográficos devem ser empregados obedecendo certos critérios e seguindo
determinadas etapas que dependem do tamanho da área, do relevo e da precisão requerida pelo projeto
que as comportam. Assinale a alternativa incorreta.
a) O método de levantamento por Irradiação é empregado na avaliação de pequenas superfícies relativamente
planas.
b) O método de Irradiação é muito empregado em projetos que envolvem amarração de detalhes e na
densificação do apoio terrestre para trabalhos topográficos e fotogramétricos.
c) No método de levantamento por Caminhamento, o levanto da poligonal é uma das etapas a ser seguida.
d) O método do levantamento por Interseção é empregado na avaliação de grandes superfícies de relevo plano.
19. Em alguns levantamentos como os Altimétricos determinase as diferenças de nível ou distâncias
verticais entre pontos do terreno, segue as afirmativas abaixo.
I  A altitude de um ponto da superfície terrestre pode ser definida como a distância vertical deste ponto à
superfície média dos mares (denominada geóide).
II  No nivelamento trigonométrico, usamos um equipamento denominado “ altímetro digital” no qual as
altitudes são fornecidas com precisão de até 0,04 metros ( 0,015’’).
III  O nivelamento geométrico diferenciase dos demais, pois está baseado somente na leitura de réguas
ou miras graduadas, não envolvendo ângulos.
IV  O “ nível óptico” é um aparelho usado para lances de até 25 metros, a menor divisão da mira deve ser
reduzida de 2 milímetros, não podendo nunca exceder a 1 centímetro (régua de madeira); e empregado
no método de levantamento Trigonométrico.
Marque a alternativa correta:
a) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
20. Marque a alternativa incorreta.
a) O sistema GPS consiste de três seguimentos distintos: Sistema Espacial, Sistema de Controle e Sistema do
Usuário.
b) O Sistema de Controle consiste de estações de rastreamento espalhadas pelo mundo e tem a função de
computar os dados orbitais e corrigir o relógio de cada satélite.
c) O primeiro satélite de GPS foi lançado em fevereiro de 1990 e todos eles funcionavam por meio de energia
elétrica, transmitindo informações em apenas uma frequência.
d) No Sistema do Usuário, cada satélite emite uma mensagem se identificando, dando sua posição e o tempo
que a mensagem foi enviada. Os receptores GPS estacionados sobre a superfície terrestre as recebe e calculam
as distâncias de cada satélite em relação aos receptores.
CONHECIMENTOS GERAIS
21. A Constituição da República Federativa do Brasil concede especial tratamento à educação do País,
apontando em seus dispositivos inúmeros princípios norteadores, diretrizes e objetivos a serem
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observados pelos Poderes Públicos. Acerca dos objetivos e princípios básicos apontados na Carta
Constitucional, analise a segunda coluna com as informações apresentadas na primeira e assinale a
alternativa que corresponda à sequência correta:
( 1 ) princípios.
( 2 ) objetivos.

(
(
(
(
(
(

) pleno desenvolvimento da pessoa.
) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
) preparo para o exercício da cidadania.
) gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
) qualificação para o trabalho.

a) 1, 2, 1, 1, 2 e 2.
b) 2, 1, 2, 1, 1 e 1.
c) 2, 1, 1, 2, 1 e 2.
d) 1, 2, 2,1, 2 e 1.
22. São obrigações impostas aos docentes pelas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, EXCETO:
a) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento familiar.
b) colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
c) participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional.
d) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
23. O Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001, impôs
medidas, definiu estruturas e objetivos a serem atendidos pela Administração Pública das três esferas de
governo. Analise atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de
Educação, elaborar planos decenais correspondentes.
II – São Níveis de Ensino: Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância e Tecnologias
Educacionais; Educação Tecnológica e Formação Profissional, Educação Especial e Educação Indígena.
III – O Plano, dentre outras medidas, busca o estabelecimento de programas de formação de formadores
para a educação tecnológica e formação profissional.
a) todos os itens estão incorretos.
b) todos os itens estão corretos.
c) os itens I e II estão incorretos.
d) os itens II e III estão corretos.
24. São fontes de receitas do FUNDEB  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, nos
percentuais definidos em lei, incidentes sobre a receita dos tributos abaixo, EXCETO:
a) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos.
b) imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
c) imposto sobre serviços de qualquer natureza.
d) parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis
situados nos municípios.
25. O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação
Superior, tem as seguintes atribuições conferidas em lei, a saber:
a) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no que diz respeito à
integração entre os diferentes níveis e modalidade de ensino.
b) emitir parecer sobre assuntos da área educacional, somente quando solicitado pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.
c) subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação, cujo acompanhamento da execução competirá
exclusivamente ao Conselho Regional respectivo.
d) aprovar o seu regimento, elaborado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
26. São características do Ensino Fundamental, previstas em lei, EXCETO:
a) gratuidade nas escolas públicas.
b) duração de 9 (nove) anos.
c) início aos 4 (quatro) anos de idade.
d) recenseamento dos educandos pelo Poder Público.
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27. A Lei Federal n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional a
temática “ História e Cultura AfroBrasileira” , tornandoa obrigatória no currículo oficial da Rede de
Ensino. Sobre este assunto, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I  Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
II  Nos estabelecimentos de ensino fundamental, oficiais e particulares, tornase obrigatório o ensino
sobre História e Cultura AfroBrasileira, exceto para os ensinos médio e superior.
III  O conteúdo programático incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
a) todos os itens estão corretos.
b) os itens I e III estão corretos.
c) os itens II e III estão incorretos.
d) todos os itens estão incorretos.
28. No tocante às Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, incumbe aos estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, EXCETO:
a) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidas.
b) informar aos responsáveis pelo aluno sobre a frequência e rendimento escolar, bem como sobre a execução
da proposta pedagógica da escola.
c) notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do
Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do
percentual permitido em lei.
d) velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada discente.
29. A Lei Federal n. 11.494/07, que disciplina o FUNDEB  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, observa o modo de atuação dos
membros dos Conselhos dos Fundos. Sobre este tema, assinale a alternativa que NÃO condiz com o
diploma legal citado.
a) A atuação não assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, mesmo sobre as pessoas que lhes
confiarem ou deles receberem informações.
b) A atuação dos membros dos conselhos não será remunerada.
c) A atuação é considerada atividade de relevante interesse social.
d) Quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do
mandato, ficará vedada atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
30. A LDB estabelece que a União deve elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no qual deve contar objetivos e metas para os níveis de
ensino. Considerando esta afirmativa, assinale a alternativa que apresenta todos os Níveis de Ensino
previstos no Plano Nacional de Educação:
a) Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior.
b) Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior.
c) Ensino Médio e Ensino Superior
d) Ensino Fundamental e Ensino Médio.
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