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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2009 

CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

 
PROVA OBJETIVA - 02 DE AGOSTO DE 2009. 

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO 
1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o 

fiscal. 
2. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão-resposta oficial, anote, primeiramente no caderno de prova, as alternativas que entender      

corretas, para, somente então, proceder o preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento. 
3. Somente serão consideradas para avaliação as questões respondidas no cartão-resposta. 

IMPORTANTE 
A. O CARTÃO-RESPOSTA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a resposta quando você tiver certeza que ela é correta. 
B. O cartão-resposta não pode ser rasurado, sob pena de anulação das respostas. 
C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva, de todas as questões, de 01 (um) a 40 (quarenta), no cartão-resposta. 
D. Não é admitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, mesmo para rascunho. 
E. Você dispõe de 4 (quatro) horas para concluir a prova. 
F. Ao final da prova você deverá devolver ao fiscal, este caderno de prova e o cartão-resposta devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua 

desistência no Concurso. 
G. O IESES, responsável pelo planejamento e execução desse concurso público, deseja-lhe BOA PROVA.

1. Quais palavras são exemplos de dígrafos? 

a) Mala, maleta, mola 
b) Mesa, copo, copa 
c) China, alho, sonho 
d) Roda, rodo, ralo 

 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de 

maneira correta. 

a) razo, tijela, chuver  
b) paralização, analizar, paralizia 
c) compreenção, espressão, ecesso  
d) excesso, vexatório, paralisação 

 
 
3. Assinale a alternativa que reúne palavras homônimas: 

a) Taxativo, contraditório 
b) Tachar, taxar 
c) Pregos, taxas 
d) Falar, afirmar 

 
 
4. As palavras tentador, gritaria e felizmente foram formadas por: 

a) Sufixação 
b) Justaposição 
c) Prefixação 
d) Derivação parassintética 

 
 

5. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. As nuvens bloqueiam a incidência de radiação Ultra Violeta. 
II. O Gás Ozônio é o responsável pela absorção dos raios Ultra 

Violeta do Sol e se concentra principalmente na estratosfera do 
planeta. 

III. Quanto mais um lugar está perto da linha do Equador, menor é a 
incidência de radiação Ultra Violeta. 

IV. Quanto mais alto é um lugar, menor é a concentração de Ozônio 
devido à diminuição da camada atmosférica, sendo necessárias 
mais precauções. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
 
 
 

6. Preencha V para Verdadeiro e F para Falso e em seguida assinale a 
alternativa que corresponde à sequência correta: 

(  ) G20 é um grupo que reúne representantes de países ricos e 
dos principais países emergentes. 

(  ) África do Sul, Egito e Nigéria não fazem parte do G20. 
(  ) Fazem parte do Grupo dos 20: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Uruguai e Venezuela. 
(  ) O G-20 consolidou-se como interlocutor essencial e 

reconhecido nas negociações agrícolas. 

a) V, F, F, V. 
b) F, V, F, F. 
c) V, F, V, V. 
d) F, F, V, F. 

 
 
7. Assinale a alternativa correta: 

a) As universidades gozam de autonomia didático-científica e 
administrativa, exceto de gestão financeira e patrimonial. 

b) O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede particular de ensino. 

c) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações serão aposentados compulsoriamente aos setenta e 
cinco anos de idade. 

d) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de 
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos 
requisitos para a promoção na carreira. 

 
 
8. Assinale a alternativa correta: 

a) Os servidores públicos da união cumprirão jornada de trabalho 
fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos 
cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 
quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis 
horas e oito horas diárias, respectivamente.  

b) Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias 
consecutivos, sem prejuízo da remuneração, sempre a partir do 
primeiro dia após o nascimento. 

c) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 
36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto 
de avaliação. 

d) Consideram-se da família do servidor, o seu cônjuge, filhos e 
netos, mesmo que não vivam às suas expensas. 
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9. Assinale a alternativa correta: 

a) A competência é renunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 
delegação e avocação legalmente admitidos. 

b) Nos processos administrativos, é vedada à Administração a recusa 
imotivada de documentos, devendo o servidor orientar o 
interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 

c) Não são legitimados como interessados no processo administrativo 
as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a 
direitos ou interesses difusos.  

d) O processo administrativo pode iniciar-se somente a pedido do 
administrado interessado. 

 
10. Assinale a alternativa correta: 

a) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético 
de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal 
e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 
oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 
desonesto. 

b) A função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto 
não se integra na vida particular de cada servidor público.  

c) A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o 
bem e o mal na qual poderá consolidar a moralidade do ato 
administrativo. 

d) Toda ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que sempre conduz à 
desordem nas relações humanas. 

 
11. O sucesso do controle de pragas, doenças e plantas daninhas depende 

muito da qualidade da aplicação do produto fitossanitário.  Quanto aos 
procedimentos para aplicar corretamente um produto fitossanitário é 
correto afirmar: 

I. Faça revisão e manutenção periódica nos pulverizadores, 
substituindo as mangueiras e bicos danificados. 

II. Pressão excessiva na bomba causa deriva e perda da calda de 
pulverização. 

III. Leia o manual de instruções do fabricante do equipamento 
pulverizador e saiba como calibrá-lo corretamente. 

IV. Lave o equipamento e verifique o seu funcionamento de trinta em 
trinta dias. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 

12. Dentre as principais doenças que afetam os animais está o edema 
maligno. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que 
corresponde à sequência correta: 

I. É uma toxemia aguda, geralmente fatal, na qual normalmente está 
envolvido o Clostridium septicum. 

II. São acometidos os bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos, 
normalmente através da contaminação de ferimentos por terra. 

III. Causada pelo Clostridium novyi tipo B, que coloniza o fígado 
previamente lesado por trematódeos, como a Fascíola hepática. 

IV. Os sintomas gerais são edema subcutâneo generalizado, febre, 
abatimento. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 

13. O tétano é uma toxemia causada por uma neurotixina originária do 
Clostridium tetani. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O Clostridium tetani é um anaeróbio que produz esporos 
resistentes encontrados no solo e trato intestinal. 

b) Acomete também ovinos, bovinos, cães e o próprio homem. Os 
equinos são a espécie menos afetada. 

c) Os sinais clínicos característicos do tétano são: enrijecimento 
inicialmente localizado que evolui para rigidez generalizada, 
espasmos tômicos e hiperestesia. 

d) O tratamento é feito à base de penicilina e soro específico, 
juntamente com outros paliativos. 

 

14. Recomenda-se a vacinação anual de bovinos para enfermidades 
infecto-contagiosas, EXCETO para: 

a) Brucelose. 
b) Aftosa. 
c) Carbúnculo hemático. 
d) Carbúnculo sintomático. 

15. É uma enterotoxemia principalmente de ovinos, causada pelo 
Clostridium perfringens tipo D, que acomete animais de qualquer idade. 

a) Botulismo. 
b) Edema maligno. 
c) Doença do rim polposo. 
d) Carbúnculo sintomático. 

 

16. O atual sistema de exploração agrícola tem induzido o solo a um 
processo acelerado de degradação, com desequilíbrio de suas 
características físicas, químicas e biológicas, afetando, 
progressivamente, o seu potencial produtivo. Assinale a assertiva 
INCORRETA quanto aos fatores que causam degradação do solo: 

a) O preparo do solo com excessivas gradagens superficiais. 
b) A compactação. 
c) O uso de práticas conservacionistas isoladas. 
d) O uso de áreas aptas para culturas anuais. 

 

17. Relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa correta 
considerando as pragas mais importantes que atingem a goiabeira: 

1 -  Monalonium annulipes (Sign., 1858). Os danos causados por este 
inseto podem ser grandes, pois, afetam desde os botões florais até 
frutos desenvolvidos, porém, antes do início da maturação. 

2 -  Trizoida sp. São insetos sugadores de seiva cujos adultos tem de 
2,0 a 2,4 mm de comprimento. 

3 -  Timocratica albella (ZELLER, 1959). Mede de 25 a 35 mm destrói 
ramos e tronco. 

4 -  Costalimaita ferruginea vulgata (Lefevre, 1985). O adulto tem forma 
quase elíptica, mede 5 a 6,5 mm de comprimento e apresenta cor 
creme amarelada. 

(   ) Broca das Mirtáceas. 
(   ) Besouro Amarelo. 
(   ) Percevejo da Verrugose. 
(   ) Psilídio. 

A sequência correta é:  

a) 3 – 1 – 4 – 2. 
b) 2 – 3 – 1 – 4. 
c) 4 – 2 – 3 – 1. 
d) 3 – 4 – 1 – 2. 

 

18. São parasitas que causam a tristeza-parasitária-bovina, EXCETO: 

a) Babesia bovis. 
b) Solenopotes capillatus. 
c) Babesia bigemina. 
d) Anaplasma marginale. 

 

19. Fenação é uma técnica de conservação das plantas forrageiras, 
desidratadas naturalmente ou em secadores artificiais. Analise as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Algumas gramíneas e leguminosas apresentam sérios problemas 
para a ensilagem, como excessiva umidade e baixo teor de 
carboidratos solúveis no momento do corte, tornando a fenação 
boa alternativa de conservação de forragem. 

II. Nas gramíneas, a melhor época de corte é antes do início da 
floração, e nas leguminosas, como a alfafa, por exemplo, logo após 
o início da floração. 

III. Entre as gramíneas tropicais mais indicadas para fenação 
destacam-se as do grupo das bermudas, como o coast-cross, 
Tíftons, Florakirk, e as do grupo das estrelas, como o Florico, 
Florona, todas do gênero Cynodon. 

IV. Entre as gramíneas de clima temperado recomendam-se para 
fenação a aveia e o azevém. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 

20. O excesso de irrigação poderá acarretar as seguintes consequências: 

a) Aumento na qualidade das mudas. 
b) Aumento da circulação de ar do substrato. 
c) Lixiviação das substâncias nutritivas. 
d) Diminuição da sensibilidade das mudas ao ataque de fungos. 

 

21. O conceito que regula a formulação de uma dieta em que, os 
aminoácidos são supridos em quantidades mínimas, mas sem 
deficiência ou excesso de nenhum deles para as funções de 
crescimento ou de reprodução, é chamado de: 

a) Ração. 
b) Peletização. 
c) Nutriente. 
d) Proteína ideal. 
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22. Preencha V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que 
corresponde à sequência correta: 

(   ) Os métodos cruentos, como a castração com facas e canivetes, 
apresentam como vantagem a garantia de que o animal realmente 
foi castrado, além de deixarem o animal mais protegido de 
infecções. 

(   ) Quando os machos forem abatidos com idade superior a 10 meses, 
recomenda-se fazer a castração pelo menos 30 dias antes do 
abate, a fim de reduzir o odor característico dos machos adultos. 

(   ) O método do elastor ou anel de borracha é eficiente, mas provoca 
a queda do saco escrotal juntamente com os testículos 
favorecendo o surgimento de “bicheiras”, particularmente, quando 
feita na época de elevada umidade no ar e no solo. 

(   ) O método mais recomendado para a castração de machos 
caprinos e ovinos por sua praticidade e por causar menos estresse 
ao animal é a castração com burdizzo, à idade aproximada de 100 
dias.  

A sequência correta é: 

a) V, F, V, F. 
b) F, V, F, F. 
c) V, V, F, V. 
d) F, V, V, V. 

 
23. O manejo de adubação da videira envolve três fases: adubação de 

plantio, adubação de crescimento e adubação de produção. Analise as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa correta sobre a adubação da 
videira:  

I. A adubação de plantio depende, essencialmente, da análise do 
solo. 

II. Na adubação de plantio os fertilizantes minerais e orgânicos são 
colocados na cova e misturados com a terra da própria cova, antes 
de se fazer o transplantio das mudas.  

III. Adubação de crescimento constitui-se das aplicações de 
nitrogênio, fósforo e potássio através de fertilizantes minerais. 

IV. Somente após a segunda poda de frutificação deve-se adubar o 
vinhedo a cada ciclo vegetativo, utilizando-se esterco, fósforo, 
potássio e nitrogênio, de forma equilibrada, sempre respeitando as 
necessidades da cultura. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
24. O pessegueiro desenvolve-se bem em solos profundos, permeáveis e 

bem drenados. As raízes necessitam de boa aeração para realizarem, 
adequadamente, suas atividades metabólicas. Analise as assertivas 
abaixo e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta: 

I. A presença de matéria orgânica exerce importância considerável, 
por manter a disponibilidade dos nutrientes, melhorar a estrutura do 
solo e aumentar a infiltração da água no solo. 

II. A fertilidade do solo é, relativamente, menos importante que as 
suas características físicas. A fertilidade pode ser corrigida, 
enquanto as características físicas dificilmente podem ser 
modificadas. 

III. O aumento da produtividade pela utilização das recomendações de 
adubação e de corretivos baseado na análise de solo é função do 
cumprimento das seguintes etapas: coleta de amostra, análise, 
interpretação dos resultados analíticos, recomendação de 
adubação e de calagem. 

IV. O primeiro passo para se proceder à amostragem do solo constitui-
se em dividir a área em porções homogêneas, considerando-se, 
entre outros aspectos, o tipo de solo, a topografia, a textura, a cor, 
o grau de erosão, a profundidade, a cobertura vegetal. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva IV está correta. 

 
25. A liberação de líquido da planta através de ferimento em aberturas 

naturais é chamada de: 

a) Necrose. 
b) Evapotranspiração. 
c) Gutacão. 
d) Exsudação. 

26. Considerando a duração, os viveiros podem ser classificados em: 

1 -  Centrais ou fixos, são aqueles que geralmente ocupam uma maior 
superfície, fornecem mudas para uma ampla região, possuem 
instalações definitivas com excelente localização. 

2 -  Este tipo de viveiro é muito difundido no sul do Brasil para Pinus 
spp. 

3 -  Apresentam o sistema radicial envolto por uma proteção que é um 
substrato que vai para o campo e é colocado nas covas, com as 
mudas, protegendo as raízes. 

4 -  Temporários ou volantes são aqueles que visam uma produção 
restrita; localizam-se próximos às áreas de plantio e possuem 
instalações de baixo custo. 

(   ) Viveiros Provisórios. 
(   ) Viveiros Permanentes. 
(   ) Viveiros com mudas em raiz nua. 
(   ) Viveiros com mudas em recipiente. 

A sequência correta é:  

a) 1 – 3 – 4 – 2. 
b) 4 – 1 – 2 – 3. 
c) 3 – 1 – 2 – 4. 
d) 4 – 2 – 3 – 1. 

 
27. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. As sementeiras fixas são montadas em recipientes com drenagem 
e volume compatível com as necessidades; podem ser feitas de 
madeira, plástico ou metal; e tem a facilidade de serem 
transportáveis. 

II. A instalação de canteiros e sementeiras é acompanhada da 
necessidade da instalação de um abrigo para a proteção das 
mudas recém repicadas ou plântulas. 

III. Deve-se deixar um intervalo entre os canteiros ou sementeiras que 
permita o desenvolvimento das atividades de produção. 

IV. As sementeiras fixas são instaladas em locais definitivos, 
geralmente visando produção de um número grande de mudas. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
28. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta sobre 

irrigação: 

I. Para as sementeiras ou canteiros em germinação, as regas devem 
ser frequentes até as mudas atingirem uma altura aproximada de 
cinco centímetros, sendo os melhores horários pela manhã ou no 
período final da tarde. 

II. A irrigação no final da tarde é recomendável em épocas e em 
locais frios, para desmanchar o gelo formado por geadas. 

III. Regas ao final do dia contribuem para que o substrato permaneça 
úmido por mais tempo, de modo que o potencial hídrico das mudas 
mantenha-se com valores mais altos durante as noites. 

IV. Substratos com teores elevados de areia requerem maior 
frequência de irrigação que os de menores teores. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
29. Analise as assertivas abaixo sobre o plantio do algodão irrigado e 

assinale a alternativa correta: 

I. A profundidade de semeadura deverá fixar-se entre 3 e 5 cm, 
conforme a textura e a capacidade de armazenamento de água do 
solo. 

II. A semeadura do algodoeiro pode ser efetuada através de 
semeadeira tratorizada, a tração animal, através do uso da matraca 
e pelo processo manual. 

III. Solos de textura arenosa e baixa capacidade de armazenamento 
de água requerem menor profundidade que os solos de textura 
pesada. 

IV. A época de plantio do algodoeiro irrigado está relacionada ao grau 
de incidência de pragas, a doenças e à possibilidade de colheita 
em período chuvoso. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
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30. Analise as assertivas abaixo sobre o a cultura do pessegueiro e 
assinale a alternativa correta: 

I. Durante o período de dormência, as raízes não toleram solos com 
déficit de oxigênio, causado por excesso de água durante períodos 
muito longos. 

II. O acúmulo de água tem efeito drástico sobre a planta, 
principalmente no início da brotação e durante a estação de 
crescimento. 

III. Quanto à textura, têm-se, como ideais, solos de textura média, com 
equilíbrio entre as frações de areia, silte e argila. 

IV. Um solo que permita o crescimento das raízes até um metro de 
profundidade propicia a formação de árvores maiores, mais 
produtivas e de maior longevidade.  

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
31. Assinale a assertiva correta, considerando-se a denominação dos 

calcários segundo a legislação brasileira: 

a) Quando o teor de óxido de magnésio for superior a 20% são 
chamados calcimagnesianos. 

b) Os calcários que contenham até 5% de MgO são denominados 
dolomíticos. 

c) Os calcários que apresentam entre 5% e 12% de MgO são 
denominados de magnesianos. 

d) Quando o teor de óxido de magnésio for superior a 12% são 
chamados de calcíticos. 

 
32. Além do calcário agrícola, outros produtos podem ser utilizados como 

corretivos da acidez dos solos: 

I. Cal virgem. 
II. Cal apagada. 
III. Calcário calcinado. 
IV. Conchas marinhas moídas.  

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva IV está correta. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
33. Sobre a quebra de dormência na cultura da macieira, é correto afirmar: 

I. Em regiões com altitude inferior a 1.200 m em que não ocorre frio 
suficiente para a quebra de dormência das gemas é necessário um 
tratamento químico para uniformizar a brotação e floração. 

II. Como a intensidade de frio varia de um ano para outro deve-se 
estabelecer a época de aplicação e as dosagens dos produtos 
anualmente. 

III. Via de regra, recomenda-se o uso de óleo mineral associado à 
cianamida hidrogenada em pulverização no final do período de 
dormência. 

IV. A época mais adequada para a aplicação é no final do inchamento 
das gemas, o que normalmente ocorre entre 10 e 05 dias antes do 
início da brotação normal.  

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está correta.  
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
34. São materiais propagativos: 

I. Sementes. 
II. Mudas. 
III. Bulbos. 
IV. Estacas.  

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está correta. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
35. Método de irrigação no qual a água é distribuída sob forma de chuva 

sobre o terreno, por tubos perfurados ou aspersores é chamado de: 

a) Subirrigação. 
b) Irrigação por aspersão. 
c) Irrigação por sulcos. 
d) Lixiviação. 

36. São considerados Macronutrientes: 

I. Nitrogênio. 
II. Ferro.  
III. Fósforo. 
IV. Potássio.  

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
37. O conjunto de reações da planta à falta de água que pode perturbar-lhe 

a homeostase é chamado de: 

a) Estresse hídrico. 
b) Precipitação pluvial. 
c) Intoxicação. 
d) Deficiências nutricionais. 

 
38. São considerados Microrganismos: 

I. Fungos. 
II. Bactérias. 
III. Vírus. 
IV. Macroplasmas. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
39. São fatores que afetam a seleção do método de irrigação: 

I. Declividade. 
II. Taxa de Infiltração. 
III. Sensibilidade da Cultura ao Molhamento. 
IV. Efeito do Vento. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
40. Sobre o Sistema Alternativo de Criação de Galinha Caipira é correto 

afirmar: 

I. Tradicionalmente, as criações domésticas de galinha caipira, 
praticadas nas unidades agrícolas familiares, se caracterizam pela 
sua forma de exploração extensiva, na qual inexistem instalações, 
bem como, a adoção de práticas de manejo que contemplem 
eficientemente os aspectos reprodutivos, nutricionais e sanitários. 

II. A seleção das matrizes pode ser feita com base no plantel já 
existente, do qual são aproveitadas fêmeas em fase de pré-
postura, filhas de matrizes de conhecido desempenho produtivo. 

III. Recomenda-se, entretanto, que sejam introduzidos reprodutores 
provenientes de outros plantéis, que apresentem boa capacidade 
reprodutiva, adaptabilidade ao ambiente e ao sistema de manejo 
empregado, além de um porte compatível com o das matrizes, 
possibilitando o estabelecimento de um plantel não consangüíneo e 
capaz de atingir altos índices de produtividade. 

IV. a criação de galinhas caipiras é uma atividade cujo mercado é 
muito promissor, uma vez que, comumente, a oferta desse produto 
é menor do que a demanda. Além disso, a sua comercialização 
pode ser efetuada de modo direto (produtor-consumidor), ou com a 
existência de, no máximo, um intermediário, tornando 
compensadores e bastante atrativos os preços dos produtos para o 
produtor. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 


