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CONCURSO PÚBLICO-UEPB-2012
PORTUGUÊS
Responda às questões 1 a 10 de acordo com o texto abaixo.

A decisão certa
Tomar uma decisão envolve uma disputa com 3 participantes- dois deles (instinto e experiência) cuidam de seu presente, o
outro (razão) pensa no seu futuro. Por isso, diante de uma encruzilhada, o melhor é tentar organizar essa briga. Antes de decidir se
quer mesmo encarar uma mudança radical na carreira, talvez você resolva usar a razão. Ou não – talvez você esteja cansado da
profissão que escolheu e prefira tentar um caminho novo. Tanto faz: em qualquer decisão, o importante é pensar se aquele problema
merece uma consideração mais racional ou emotiva. E só aí começar a julgar as informações e os argumentos. Assim, o cérebro
começa a movimentar as engrenagens sabendo qual delas interessa mais. E evita erros.
Sim, porque até ser racional pode trazer arrependimentos. A razão compara tudo para encontrar a solução mais lógica,
certo? Imagine um rapaz de olho nas garotas em um bar cheio de morenas. Só duas loiras, parecidas entre si, estão por lá. São
grandes as chances de o rapaz se interessar por uma das loiras, porque é mais fácil para o cérebro compará-las do que comparar
dezenas de morenas. A loira menos atraente só serviu de isca: chamou a atenção do cérebro, louco por comparações, e fez o rapaz
concluir que a melhor alternativa do bar era aquela loira mais bonita. Sem que o rapaz tivesse reparado nas morenas, talvez mais
interessantes. Nessa hora, o instinto poderia ter ajudado mais. Afinal, escolher um par no bar pode mudar sua noite, mas não
necessariamente seu futuro. E por que não confiar na experiência, que poderia disparar dopamina ao ver uma das morenas? [...]
Um estudo com jovens mostrou que a excitação sexual pode vencer a razão em alguns casos. Jovens excitados ficam
136% mais dispostos a se envolver em atividades sexuais que eles próprios consideram estranhas ou imorais. [...] “Até a mais
brilhante e racional das pessoas, no calor da paixão, parece completamente divorciada da pessoa que ela pensou que fosse”, diz
Dan Ariely, professor de economia comportamental no MIT, EUA. A solução é usar a razão antes desse ataque das emoções, como
abandonar o bar quando a raiva começar a subir ou espalhar camisinhas pela casa antes de ir para a balada (o que deixa a
alternativa racional bem visível). O mesmo vale para problemas mais corriqueiros - se quer aguentar a dieta, evite avistar doces
quando tiver fome.
Saber qual ferramenta você prefere usar para cada dilema ajuda o cérebro a se focar nas consequências esperadas com a
decisão. Assim, a chance de arrependimento pode diminuir. De qualquer forma, nem sempre uma decisão certa é 100% racional ou
100% emocional, e sim uma combinação de razão, instinto e experiência. Ainda que a voz de uma delas fale mais alto, todas vão
contribuir para as suas decisões. O importante é entender que podemos usar o melhor de todas essas alternativas. A boa notícia é
que o sistema de recompensas vai anotar tudo se você se arrepender de alguma escolha. E lançar um alerta da próxima vez que
você tentar cometer uma burrada.
(Alexandre de Santi, SUPERINTERESSANTE, setembro de 2011, p. 66-67, adaptado.)

01 Assinale a alternativa correta:
a) Os argumentos apresentados (1º e 3º §) defendem que uma decisão mais acertada depende muito mais de uma atitude racional
do que emocional.
b) O texto põe em dúvida uma ideia do senso comum: ser racional é melhor do que ser emocional ante a tomada de uma decisão.
c) O exemplo apresentado no segundo parágrafo ilustra que confiar na experiência é a alternativa adequada para escolher a
decisão mais acertada.
d) A solução oferecida, pelo texto, para uma decisão acertada incide no sujeito confiar, sobretudo, no instinto.
e) A tomada de uma decisão é uma atitude que depende de julgamentos e avaliações realizadas na mente do sujeito independente
da razão ou da emoção desencadeados.
02 Sobre a estrutura do texto, em relação aos parágrafos, convém identificá-los como:
a)
b)
c)
d)
e)

Apresentação, exemplificação, explicação, fechamento.
Apresentação, explicação, explicação, fechamento.
Apresentação, contradição, exemplificação, fechamento.
Apresentação, exemplificação, exemplificação, fechamento.
Apresentação, exemplificação, contradição, fechamento.

03 Assinale a alternativa que explica o sentido de “Sim, porque até ser racional pode trazer arrependimentos” (2º §):
a) Avaliação da temática a ser abordada ao longo do texto com destaque para o uso de pode.
b) Síntese da ideia anterior com a introdução da expressão Sim e do uso adequado da pontuação.
c) Reforço em relação à ideia que vem sendo abordada no parágrafo anterior, marcada pelo termo Sim.
d) Exemplificação da ideia abordada, anteriormente, enfatizada pelo uso de até.
e) Ressalva em relação à temática tratada inicialmente, reforçada pelo emprego de até.
04 A afirmação do professor de economia comportamental, no terceiro parágrafo, “Até a mais brilhante e racional das pessoas, no
calor da paixão, parece completamente divorciada da pessoa que ela pensou que fosse”, significa que:
a) Pessoas emocionalmente envolvidas podem tomar decisões surpreendentes.
b) Pessoas costumeiramente racionais precisam ignorar seu eu interior para viverem fortes emoções.
c) Indivíduos sob forte tensão emocional mostram quem são em situações que normalmente não fraquejariam.
d) Indivíduos comprometidos com seus princípios devem manter-se distantes da paixão.
e) Indivíduos muito emocionais tendem a divorciar-se quando a paixão acaba.
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05 Sobre a expressão “burrada” (último parágrafo) é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

O uso promove um sentido pejorativo ao discriminar a espécie animal.
O termo pode ser empregado de forma popular na fala, mas com uso restrito em contexto de escrita.
O termo dicionarizado é favorecido pelo uso erudito e pertinente no contexto em que está empregado.
O exemplo é de variação lingüística própria da região norte e nordeste do Brasil.
O uso popularizado garante ampla divulgação do termo nos registros escritos sem discriminação.

06 Dos trechos retirados do texto, identifique aquele que emprega os termos em destaque no sentido literal:
a) “Diante de uma encruzilhada, o melhor é tentar organizar...” (1º §).
b) “O cérebro começa a movimentar as engrenagens sabendo qual delas interessa mais” (1º §).
c) “A loira menos atraente só serviu de isca” (2º §).
d) “Se quer aguentar a dieta, evite avistar doces quando tiver fome” (3º §).
e) “Saber qual ferramenta você prefere usar para cada dilema” (4º §).
07 A utilização dos termos “participantes”, “cuidam” e “pensa” (1º §) contribui para estabelecer, no texto, uma relação de sentido
denominada:
a) Ambiguidade.

b) Sinonímia.

c) Paráfrase.

d) Oposição.

e) Metáfora.

08 Em “porque é mais fácil para o cérebro compará-las” (2º §), o termo -las refere-se a:
a) Uma das loiras.

b) Uma loira e uma morena.

c) Duas loiras.

d) Dezenas de morenas.

09 O trecho “louco por comparações” (2º§) aparece entre vírgulas e seu uso justifica-se por:
a) Tratar-se de uma forma de evitar ambiguidade em relação ao termo referido, “cérebro” e não “loira”.
b) Separar termos de mesma função sintática: cérebro e loira.
c) Evidenciar a supressão de dois termos, facilmente dedutíveis: “que é”.
d) Tratar-se de elementos com mera função explicativa.
e) Marcar uma oração sem um elemento de articulação.
10 Se flexionarmos o “A” em “A chance de arrependimento pode diminuir” (4º§), flexionam os termos:
a) chance, pode.
b) arrependimento, pode.
c) chance, arrependimento, pode.
d) arrependimento, diminuir.
e) chance, arrependimento, pode, diminuir.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
11 No Microsoft Office Excel 2007, versão língua portuguesa a função capaz de converter metros em polegadas é:
a)
b)
c)
d)
e)

INVERTER.
CONVERTER.
METROSPARAPOLEGADA.
MPARAPOL.
TRANSFORMA.

12 A tecla de atalho que permite ao Windows XP realizar uma pesquisa por um arquivo ou pasta é:
a) F1

b) F2

c) F3

d) F4

e) F5

13 Analise as assertivas sobre conceitos básicos de sistemas operacionais:
I - Windows Vista, Linux e JavaOS são exemplos de sistemas operacionais.
II - Nos sistemas de tempo compartilhado, o tempo do processador é dividido em pequenos intervalos de tempo (time slices), dando
a impressão de que diversos programas são executados ao mesmo tempo.
III - O processamento em batch é caracterizado pela constante interação do usuário com a aplicação.
IV - Os sistemas monoprogramáveis tem a característica de que o processador, a memória e os periféricos permanecem
exclusivamente dedicados à execução de um único programa.
Estão corretas:
a) Apenas I e III.

b) Apenas II e IV.

c) Apenas II, III e IV.

d) Apenas I, II e IV.

e) I, II, III e IV.

14 Qual das afirmações sobre conceitos básicos de Internet está ERRADA?
a) O IP especifica unicamente um computador na internet.
b) O IP é descrito por uma quádrupla de números entre 0 e 225.
c) O IP é especificado por uma URL.
d) http é um dos principais protocolos da internet que é utilizado para serviços de documentos hipertexto.
e) São exemplos de convenções para domínios da internet: ".com" (comerciais e industriais), ".edu" (instituições educacionais) e
".org" (instituições sem fins lucrativos).
15 Considere o sistema de endereçamento hierárquico do Windows. Sobre o caminho C:\Documentos\Artigos\Congresso.docx é
correto afirmar:
a) Artigos e Documentos são dois diretórios.
b) O caminho é formado por 3 diretórios e 1 arquivo.
c) Congresso é um diretório.
d) Documentos é subpasta de Artigos.
e) Congresso.docx é um arquivo do Power Point.
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LEGISLAÇÃO
16 São requisitos necessários a existência do ato administrativo:
a) Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
b) Objeto, vontade, competência e finalidade.
c) Finalidade, competência, objeto e legalidade.
d) Competência, vontade, legalidade e objeto.
e) Competência, vontade, finalidade, objeto e motivo.
17 A declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário,
chama-se:
a) Revogação.
b) Invalidação.
c) Suspensão.
d) Anulação.
e) Supressão.
18 Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, são estáveis após:
a) Um ano de efetivo exercício do cargo.
b) Dois anos de efetivo exercício do cargo.
c) Três anos de efetivo exercício do cargo.
d) Cinco anos de efetivo exercício do cargo.
e) Oito anos de efetivo exercício do cargo.
19 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:
a) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
b) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
c) A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
d) A prática do racismo constitui crime inafiançável com prescrição vintenária, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
e) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem.
20 De acordo com a Constituição Federal, da República Federativa do Brasil:
“Compete privativamente à Câmara dos Deputados”
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa verdadeira:
a) Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os
Ministros de Estado.
b) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República.
c) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter
permanente.
d) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
e) Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO
21 Os princípios abaixo estão contemplados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5692/96, EXCETO:
a) Valorização da experiência extra-escolar.
b) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
c) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
d) Prioridade ao ensino religioso.
e) Gestão democrática do ensino público.
22 Analise as proposições abaixo referentes à direitos garantidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (5692/96):
I - Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular
de ensino.
II - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade.
III - Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades
e disponibilidades.
Está(ão) correta(s):
a) I, II e III.

b) Apenas I e III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II.

e) Apenas II e III.

23 Em relação à obrigatoriedade do ensino no Brasil, é correto afirmar que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito na escola
pública, com duração de:
a) 7(sete) anos.

b) 9 (nove) anos.

c) 5(cinco) anos.

d) 14 (quatorze) anos.

e) 4( quatro) anos.

24 As alternativas abaixo referem-se a metas e objetivos previstos no Plano Nacional de Educação, EXCETO:
a) Ampliar a oferta de educação infantil no Brasil.
b) Garantir, com a colaboração da União, Estados e Municípios, o provimento da alimentação escolar para o nível fundamental e a
educação infantil, garantindo os níveis calórico-protéicos, por faixa etária.
c) Tornar obrigatório o ensino de pelo menos uma língua estrangeira em todos os níveis da educação básica no Brasil.
d) Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando necessário.
e) Garantir a progressiva universalização do ensino médio gratuito.
25 Em relação à política de valorização do profissional de educação no Brasil, analise as proposições abaixo:
I - A formação profissional inicial de professores ainda é um desafio a ser alcançado em algumas regiões do Brasil.
II - Há uma política de formação continuada de professores assegurada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
III - A formação sistemática do professorado indígena não é assegurada pela legislação educacional brasileira.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I e III.

b) I, II e III.

c) Apenas II e III.

d) Apenas II.

e) Apenas I e II.

26 Em relação à estrutura curricular da educação básica no Brasil, proposta pela LDB 9.394/96 , bem como pelo Plano Nacional de
Educação, as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O paradigma curricular nacional deve valorizar a perspectiva da interdisciplinaridade.
b) Os projetos pedagógicos das instituições públicas de educação básica no Brasil devem ser elaborados com base nos Parâmetros
Curriculares Nacionais e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, considerando-se cada nível de ensino.
c) Temas Transversais como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, dentre outros, devem ser incluídos nos
currículos e propostas pedagógicas de cada nível da educação básica, em todo território brasileiro.
d) O ensino religioso é obrigatório em todos os níveis da educação básica no Brasil.
e) A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento.
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27 Sobre a estrutura e organização do ensino médio, prevista na LDB 9.394/96 analise as proposições abaixo:
I - O ensino médio é etapa final da educação básica e possui duração mínima de três anos.
II - O ensino de pelo menos duas línguas estrangeiras modernas é exigido, de forma obrigatória, no ensino médio.
III - Filosofia e a Sociologia são disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio.
Está(ão) correta(s):
a) I, II e III.

b) Apenas I e III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II.

e) Apenas II e III.

28 Analise as proposições abaixo referentes à gestão democrática das escolas no Brasil:
I - Um dos princípios de gestão democrática da educação básica, previstos na LDB 9.394/96, é a participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola.
II - A LDB 9.394/96 assegura o direito de participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
III - De acordo com a LDB 9.394/96, todos os diretores de escolas da educação básica devem ser indicados pelo secretário da
educação do município ou do estado.
Está(ão) correta(s):
a) I, II e III.

b) Apenas I e III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II.

e) Apenas II e III.

29 Sobre as obrigações dos estabelecimentos de ensino, previstas na LDB 9.394/96, é INCORRETO afirmar que:
a) Cada estabelecimento de ensino deve elaborar e executar a sua proposta pedagógica, respeitando as normas comuns.
b) Os estabelecimentos de ensino devem prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.
c) Os recursos financeiros, humanos e materiais não podem ser administrados pelos estabelecimentos de ensino.
d) O cumprimento dos dias letivos e as horas-aula estabelecidas devem ser assegurados pelos estabelecimentos de ensino.
e) A articulação entre família e escola é de competência dos estabelecimentos de ensino.
30 Sobre as competências dos Estados e Municípios em relação à Educação, prevista na LDB 9.394/96, analise as proposições
abaixo:
I - Cabe aos Municípios oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
II - Aos Estados é conferida a responsabilidade de assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a
todos que o demandarem.
III - O Distrito Federal deve assumir as competências referentes aos Estados e aos Municípios.
Está(ão) corretas:
a) Apenas I e III.

b) I, II e III.

c) Apenas II e III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31 Com relação às doenças da bananeira, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Mosaico da bananeira (Cucumber mosaic virus - CMV).
Podridão mole (Erwinia spp).
Oídio (Golovinomycess cichoracearum).
Sigatoka-amarela (Mycosphaerella musicola).
Mal-do-Panamá (Fusarium oxysporum f. sp. cubense ).

32 O manuseio inadequado de agrotóxico é um dos principais responsáveis por acidentes de trabalho no campo. A ação das
substâncias químicas no organismo humano, pode ser rápida ou demorar anos para se manifestar. Os principais assuntos relativos
aos riscos, na aplicação de agrotóxicos, dizem respeito à falta de orientação sobre o uso dos mesmos.
Neste sentido assinale a alternativa INCORRETA.
a) Durante a manipulação, preparo de calda, aplicação dos produtos, é obrigatório o uso de E.P.I. (Equipamento de Proteção
Individual) recomendado.
b) Não desentupa bicos, mangueiras, válvulas, com a boca. Verifique o funcionamento do equipamento usando apenas água.
c) Não manipule e não aplique agrotóxicos durante as horas mais quentes do dia ou com ventos fortes.
d) Dê leite ou algum medicamento até a chegada de um profissional de saúde competente, como médico ou enfermeiro.
e) Nunca prepare mais calda do que a quantidade a ser aplicada para não sobrar.
33 Após análise química de uma amostra de solo, foi detectada uma necessidade de 20 Kg/ha de N, 80 Kg/ha de P 2O5 e 40 Kg/ha
de K2O. Dentre os fertilizantes formulados encontrados no mercado, qual deles apresenta a mesma relação das doses dos nutrientes
recomendados?
a)
b)
c)
d)
e)

3: 30: 15.
5: 16: 8.
7: 12: 12.
10: 10: 10.
25: 12: 10.

34 São métodos de irrigação recomendados para as culturas de arroz, milho e melancia, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Aspersão, gotejamento, sulco.
Inundação, gotejamento, aspersão.
Inundação, aspersão, gotejamento.
Sulco, aspersão, gotejamento.
Sulco, aspersão, sulco.

35 Das doenças abaixo, qual delas NÃO afeta os caprinos:
a)
b)
c)
d)
e)

Mastite.
Mamite.
Linfadenite caseosa (mal-do-caroço).
Ectima contagioso (boqueira).
Newcastle.

36 No que diz respeito ao destino das embalagens vazias de agrotóxicos e produtos afins, é correto afirmar que os usuários:
a)
b)
c)
d)

Devem depositar apenas as embalagens flexíveis nos aterros existentes e destinados exclusivamente para esta finalidade.
Devem efetuar a tríplice lavagem, de toda e qualquer embalagem.
Devem depositá-las em aterros sanitários clandestinos.
Devem efetuar a tríplice lavagem, ou lavagem sob pressão, das embalagens rígidas que acondicionem formulações, cujo veículo
de pulverização é a água, e depois devolvê-las ao endereço da nota fiscal de compra.
e) Devem reaproveitá-las, após lavagem com sabão e água quente, como recipiente para guardar mantimentos.
37 A remoção de uma camada aparentemente uniforme da parte superior do solo, pela ação da enxurrada não concentrada, é
conhecida por erosão:
a) Laminar.

b) Em vossoroca.

c) Geológica.

d) Em sulcos.
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38 Dentre os métodos de propagação de plantas destacados abaixo, quais deles, quando aplicados a determinadas espécies de
plantas hortícolas, podem garantir um florescimento precoce?
a)
b)
c)
d)
e)

Propagação pro sementes e por tubérculos.
Propagação por bulbos e por rizomas.
Propagação por enxertia e por estaquia de caule.
Propagação por esporos e por apomixia.
Propagação por estaquia de raiz e por cormos (bulbos sadios).

39 Dentre as alternativas qual delas não é característica do ciclo reprodutivo dos bovinos:
a)
b)
c)
d)
e)

Gestação de cerca de 282 dias.
Intervalo entre partos aproximadamente 12 meses.
Idade máxima para reprodução = 20 anos.
Primeiro cio após 12o mês.
É recomendado separar o bezerro logo após o nascimento para evitar que a vaca fique condicionada a liberar o leite apenas na
presença do bezerro.

40 Na propagação de plantas existem vários métodos que podem ser utilizados nos viveiros, entre eles está a enxertia. Dentre os
cuidados essenciais neste processo, qual das alternativas está INCORRETA.
a) Proteção contra pássaros que pousando e retomando o seu vôo abanam e impedem a soldadura dos enxertos terminais.
b) Se as brotações do “garfo” se desenvolverem vigorosamente é bom amarrá-los a um tutor fixado solidamente ao cavalo, por que
sendo o ponto de soldadura ainda frágil corre-se o risco de destaque pela ação dos ventos fortes.
c) Após a enxertia pode-se proteger os cortes efetuados no procedimento com um invólucro de papel ou plástico de três semanas a
um mês.
d) Em caso de altas temperaturas, se correr o risco de desidratação dos tecidos do enxerto se faz necessário regas leves ao final do
dia.
e) A proteção dos cortes da enxertia deve ser retirada nas horas mais quente do dia.

41 Sobre o armazenamento de sementes e grãos, assinale a alternativa correta
a) O procedimento de secagem e limpeza das sementes antes do armazenamento são práticas desnecessárias, pois só aumentam
o custo do processo, sem surtir grandes efeitos na qualidade da semente.
b) O armazenamento de grãos ensacados pode ser realizado em ambiente sem grandes proteções, colocando os sacos diretamente
no chão e empilhados.
c) O armazenamento ideal é aquele em que as sementes encontram-se devidamente secas, limpas e mantidas em ambiente com
baixa umidade relativa e temperaturas amenas.
d) Quanto maior o teor de água do grão ou da semente, melhor é seu desempenho durante o armazenamento.
e) As sementes e grãos após a colheita devem ser imediatamente armazenadas em ambiente com elevada umidade relativa e altas
temperaturas, favorecendo a respiração da semente.

42 No método de pastejo rotacionado a pastagem é subdividida em piquetes, que são ocupados periodicamente pelos animais e,
em seguida, as áreas permanecem por um certo tempo em descanso. Dentre as alternativas abaixo, qual delas não se caracteriza
como vantagem do pastejo rotacionado:
a)
b)
c)
d)

Maior controle sobre a quantidade de pasto disponível para os animais e sua melhor distribuição ao longo do ano.
Redução nas perdas de pastagem que ocorrem pelo pisoteio excessivo dos animais, como acontece no pastejo contínuo.
Redução da infestação de plantas invasoras e garantia da permanência das plantas mais apreciadas pelos animais.
Aumento da vida útil das pastagens, desobrigando o pecuarista das práticas de recuperação e renovação dos pastos, as quais
são financeiramente onerosas e de elevado risco.
e) Os animais não precisam se deslocar de uma área para outra e dessa forma economizam energia que é convertida em ganho de
massa.

43 Em plantios comerciais de frutas, as medidas de controle de pragas devem considerar a relevância dos agentes polinizadores
para a obtenção de níveis satisfatórios de produtividade. Um exemplo típico é o inseto mamangava (Xylocopa sp.), que é
particularmente fundamental na cultura de:
a) Coco anão.

b) Banana prata.

c) Mamão Havaí.

08

d) Abacaxi pérola.

e) Maracujá azedo.

CONCURSO PÚBLICO-UEPB-2012

44 O trator agrícola é uma máquina autopropelida provida de meios que o capacita a fornecer aos implementos:
a)
b)
c)
d)
e)

Movimento de rotação, transporte e combustão interna.
Tração, transporte e potência mecânica.
Combustão interna, transporte e tração.
Matéria, movimento de rotação e energia elétrica.
Tração, potência mecânica e combustão interna.

45 No Brasil existem pelo menos três tipos de milho transgênico, um deles é o Milho BT, no qual foram introduzidos genes
específicos da bactéria de solo Bacillus thuringiensis, a qual lhe confere:
a)
b)
c)
d)
e)

Tolerância ao herbicida Glifosato pela alteração no seu mecanismo de ação.
Resistência ao ataque de algumas pragas pela produção de proteínas tóxicas.
Tolerância a geadas já que a bactéria em questão é típica de regiões frias.
Tolerância ao herbicida Glufosinato de Amônio pela alteração no seu sitio de ação.
Maior teor de amido em comparação aos cultivares tradicionais.

46 Em olericultura, uma prática comum e eficiente na melhoria do solo e no controle de doenças é a rotação de cultura, feita com
plantas de famílias diferentes. Para isso, é necessário que o técnico agrícola saiba quais são as principais famílias botânicas e as
plantas da mesma família para poder orientar o horticultor. Marque a alternativa que só existem plantas da mesma família botâ nica
(Solanáceas).
a)
b)
c)
d)
e)

Batata, berinjela, jiló e pimentão.
Abóbora, chuchu, maxixe, melancia e pepino.
Cebolinha, pimenta, pimentão e jiló.
Couve-flor, alho, batata e tomate.
Melancia, morango, berinjela e maxixe.

47 Os sintomas de deficiência nutricionais, em algumas hortaliças, estão relacionados abaixo. Numere a 2ª coluna de acordo com a
1ª .
I- Deficiência de N
II -Deficiência de P
III- Deficiência de K
IV- Deficiência de Ca
V- Deficiência de Mg

(
(
(
(
(

) Frutos malformados, leves, caem com facilidade, pouca conservação e sementes leves.
) Frutos malformados, ocados e mínima produção.
) Frutos pequenos malformados, e com muitas manchas.
) Frutos deformados e baixa produção.
) Frutificação falhada e poucos frutos.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

III, IV, V, II, I
IV, III, V, I, II
III, IV, I, V, II
III, IV, V, I, II
I, II, III, IV, V

48 Os defeitos de um lote de sementes de feijão podem ser atribuídos à presença de impurezas (defeitos extrínsecos), como
defeitos do próprio grão (defeitos intrínsecos). De acordo com o exposto, correlacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
I – Defeitos extrínsecos
II – Defeitos intrínsecos

(
(
(
(

) Grãos chochos
) Grãos mal granados
) Pedaços de paus
) Pedaços de pedras

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

I, I, II, II
II, II, I, I
II, I, II, I
I, II, I, II
II, II, II, I
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49 As plantas daninhas possuem características que as fazem mais agressivas em termos de desenvolvimento e ocupação rápida
do solo. São citadas algumas características de agressividade destas plantas.
Assinale a alternativa correta.
a) Elevada capacidade de produção de dissemínulos (sementes, bulbos, tubérculos, rizomas, estolons, etc.).
b) Manutenção da viabilidade, mesmo em condições desfavoráveis.
c) Capacidade de germinar e emergir a grandes profundidades.
d) Grande desuniformidade no processo germinativo.
e) Curto período de longevidade de suas sementes.
50 A adubação verde é uma prática agrícola muito recomendada para o manejo e conservação do solo. Dentre os benefícios desta
prática podemos destacar:
a) Descompactação de camadas profundas do solo, aumento do teor de nitrogênio no solo e ciclagem de nutriente.
b) Eliminação de patógenos do solo, reduzindo os ricos de ataque por fungos e nematóides.
c) Descompactação de camadas profundas do solo, redução de nematóides e redução do teor de nitrogênio no solo.
d) Redução da porosidade do solo, aumento do teor de nitrogênio no solo e cobertura do solo contra erosão.
e) Aumento de matéria orgânica no solo, redução do pH e ciclagem de nutriente.
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