PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
VAGAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
INSTRUÇÕES
1.

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os
que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal.

2.

Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA,
com caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul.

3.

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser
feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de
forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os
campos de marcação completamente, sem deixar espaços.

4.

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato,
já estiver danificado.

5.

As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

6.

SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que:

a)

Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA.
7.

Os rascunhos e
CONSIDERADOS.

as
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
Conheci Marcos Rey, há mais de vinte anos, quando
sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse
desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no
teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para
tentar adaptar um livro para teatro. Era O Rapto do
Garoto de Ouro, de Marcos. Passei noites me torturando
sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e
ele, pois a montagem dependia da aprovação do autor.
Quando adolescente, eu ficara fascinado com Memórias
de um Gigolô, seu livro mais conhecido. Nunca tinha
visto um escritor de perto. Imaginava uma figura
pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração quase
saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido
por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e
simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma
doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos
pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que
nem consegui dizer “boa-tarde”. Gaguejei. Mas ele me
tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs
mudanças no texto. Orientou-me. Principalmente,
acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois
anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que
me recebeu naquele dia.
Continuei a vê-lo esporadicamente. Era alegre,
divertido. Todo sábado, de manhã, ia tomar cerveja e
uísque com outros escritores na Livraria Cultura, no
Conjunto Nacional. Às vezes nos telefonávamos para
falar da vida. Escritores costumam ser competitivos e
ciumentos. Buscam defeitos nas obras alheias, como
mulheres vaidosas, comparando vestidos umas das
outras. Marcos, não. Conheci muitos autores
beneficiados por suas opiniões. Era generoso. Quando
deu uma entrevista no programa de Jô Soares, a
escritora Fanny Abramovich lhe telefonou. Elogiou seu
suéter, de uma bonita cor cinza. Marcos mandou-o de
presente para ela.
Sempre me senti orgulhoso por ser seu companheiro
aqui na última página de Veja São Paulo. Quando
começamos as crônicas, fui visitá-lo. Ele acabara de
comprar um apartamento em Perdizes. Seus livros
ficarão na história da literatura. Mas, até poucos anos
atrás, lutava com o aluguel. Não costumávamos nos
telefonar em aniversários ou datas especiais. Mas, em
janeiro último, ligou para desejar feliz Ano-Novo.
Chamou-me de colega. Emocionei-me:
— Tomara que você também tenha um ano
maravilhoso.
Como é a vida, não?
Palma me contou que tudo aconteceu muito depressa.
Hospitalização, operação. Os médicos foram francos.
Ela o visitou na UTI.
— Marcos, não fique sofrendo. Pode partir em paz, meu
amor.

Estava adormecido, mas ela tem uma certeza íntima de
que ele entendeu. Depois de 39 anos juntos, Palma tem
o direito de ter certezas. Quando alguém nos deixa, até
as pessoas mais céticas sentem o desejo de acreditar no
desconhecido.
Pessoalmente, nunca tive dúvida de que existe algo
mais, em algum lugar. Ainda bem.
Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.
Walcyr Carrasco - https://vejasp.abril.com.br
01) Assinale a opção que apresenta o título mais
adequado para o texto.
a) Em busca da imortalidade literária.
b) Meu amigo Marcos.
c) Memórias de um Gigolô.
d) Perspectivas literárias.
e) A versatilidade de Marcos.

02) Podemos afirmar que o texto é predominantemente
uma:
a) dissertação argumentativa.
b) dissertação expositiva.
c) narração.
d) injunção.
e) descrição

03) Assinale a alternativa que apresenta o principal
objetivo do autor ao escrever a crônica lida.
a) Comentar o comportamento dos escritores.
b) Fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida.
c) Destacar o êxito de sua peça teatral.
d) Demonstrar sua gratidão ao colega escritor.
e) Mostrar a importância do companheiro na história da
literatura.

04) Pode-se afirmar que o sentimento do autor do texto
é marcado por:
a) ironia.
b) consternação.
c) irresignação.
d) indiferença
e) empatia.
____________________________________________
05)“Quando alguém nos deixa, até as pessoas mais
céticas sentem o desejo [...].” 8º§
O sentido oposto da palavra destacada é:
a) teístas.
b) descrentes.
c) ateístas.
d) hereges.
e) ímpios.
____________________________________________

06) “[...] eu ficara fascinado com Memórias de um
Gigolô [...].” 1º§
O mesmo sentido da palavra destacada é:
a) homem hilariante.
b) aproveitador ilegítimo.
c) pessoa matuta.
d) indivíduo virtuoso.
e) homem jocoso.
____________________________________________

12) Assinale a alternativa em que está correto o uso do
acento indicativo de crase.

07) “Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.”
10º§
A expressão sublinhada nessa frase é característica da
linguagem:
a) coloquial.
b) formal.
c) acadêmica.
d) científica.
e) técnica.

13) A regência verbal está de acordo com a norma culta
em:
a) Cheguei no teatro quinze minutos atrasado.
b) Ontem assisti um filme de comédia.
c) O funcionário só visava a uma posição de destaque.
d) Prefiro um cargo honesto do que abrir mão de meus
princípios.
e) Os jornais informaram ao público sobre o roubo.

a) Refiro-me àquele escritor.
b) Estamos dispostos à colaborar.
c) Você está se referindo à obras de Walcyr Carrasco?
d) À qual pessoa você solicitou o favor?
e) Assisto à filmes de comédia.
____________________________________________

Leia a charge a seguir e responda às questões 14 e 15.
08) “Imaginava uma figura pomposa, em cima de um
pedestal.” 1º§
A palavra sublinhada é formada pelo seguinte processo
de formação de palavras:
a) derivação prefixal.
b) derivação sufixal.
c) derivação parassintética.
d) composição por justaposição.
e) composição por aglutinação.
____________________________________________
09) “Ele acabara de comprar um apartamento em
Perdizes.” 3º§
A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada
no:
a) pretérito perfeito do indicativo.
b) pretérito imperfeito do indicativo.
c) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
d) pretérito imperfeito do subjuntivo.
e) imperativo afirmativo.
____________________________________________
10) “— Marcos, não fique sofrendo.” 7º§
A vírgula foi empregada nessa frase para separar:
a) termo deslocado na oração.
b) expressão de retificação.
c) palavras com a mesma função sintática.
d) aposto.
e) vocativo.
____________________________________________
11) Marque a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente.
a) enchergar – enxurrada.
b) larangeira – trajetória.
c) ageitar – jesto.
d) paralisar – capitalizar.
e) ascenção – adolescente.
____________________________________________

https://www.google.com
14) Na frase “Eu sei como você se sente.”, é correto
afirmar sobre a colocação do pronome destacado:
a) a ênclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
b) a mesóclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
c) a próclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
d) a próclise ocorre após pronomes indefinidos.
e) a próclise ocorre nas orações optativas.
____________________________________________
15) “Também tá cheio de adulto que não acredita em
mim.”
O vocábulo sublinhado mantém com seu termo
antecedente uma relação sintática de:
a) explicação.
b) substituição.
c) exemplificação.
d) adição.
e) complementação.

INFORMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Assinale a alternativa que permite que o usuário
refaça a última ação desfeita por meio do CTRL+Z no
MS-Word 2016.

21)
Dos fertilizantes nitrogenados, aqueles que
apresentam maior concentração de nitrogênio,
são:

a) CTRL+Y.
b) CTRL+X.
c) CTRL+ESC.
d) CTRL+V.
e) CRTL+L

A)
B)
C)
D)
E)

17) Em qual guia é possível encontrar a opção de
“Cabeçalho e Rodapé”, no MS-Word 2016?

22)
Assinale a alternativa abaixo que se refere
a um tipo de fertilizantes fosfatado considerado de
ação rápida, solúvel em água:

a) Inserir.
b) Layout.
c) Design.
d) Página Inicial.
e) Ajuda.
____________________________________________
18) Certos aparelhos podem ser conectados ao
computador ou notebook para facilitar o uso, como
mouses, teclados, pen drives, celulares, entre outros.
Normalmente, em qual entrada esses aparelhos são
conectados?
a) LAN
b) USB
c) HDMI
d) VGA
e) SSD
____________________________________________
19) Assinale a alternativa que contêm os softwares
utilitários exatamente na ordem abaixo:
Cliente de e-mail - Visualizador de Imagem - Antivírus
– Chat - Compactador de arquivo - Reprodutor de vídeo.

A)
B)
C)
D)
E)

Os fertilizantes nítricos.
Os fertilizantes amoniacais.
Os fertilizantes nítrico-amoniacais.
Os fertilizantes amídicos.
Os fertilizantes multinutrientes.

Escória básica.
Fosfato de bicálcico.
Fosfato de rocha.
Superfosfato simples.
Termofosfato magnesiano.

23)
Dos corretivos da acidez dos solos, o
calcário é o mais comum. Os calcários são
classificados quanto ao seu teor de MgO. Aqueles
que contém mais de 12% de MgO, são
denominados de:
A)
B)
C)
D)
E)

Calcíticos.
Dolomíticos.
Magnesianos.
Caldolomíticos.
Magnecíticos.

24)
Assinale a alternativa incorreta no que diz
respeito às desvantagens de utilizar a irrigação por
aspersão:
A) Baixos

a) Winzip, MKV, Uol, Kaspersky, Jpeg, QuickTime
b) Thunderbird, MPEG, Avast, Uol, 7-zip, FastStone
c) Gmail, JPG, Panda, Uol, .zip e AVG
d) Outlook, NoMacs, Norton, Uol, WinRAR, Winamp
e) Norton, DOC, Avast, .cdr, FastStone e AVG.

20) Marque a alternativa que apresenta apenas
dispositivos de entrada ou saída:
a) Mouse, Teclado e Monitor.
b) Memória RAM e HD.
c) CD, DVD e Gabinete.
d) HD, Mouse e CD.
e) Impressora, Gabinete e HD.
____________________________________________

custos iniciais de operação e
manutenção.
B) Os constantes impactos das gotas de água no
solo podem provocar compactação e erosão do
solo.
C) O vento afeta a uniformidade de distribuição de
água dos aspersores.
D) Pelo fato de molhar as folhas das plantas,
favorece o desenvolvimento de algumas doenças.
E) A frequência do contato das gotas de água no
período da floração e frutificação em algumas
culturas poderá causar prejuízos à fiação de
botões florais ou mesmo de frutos novos,
interferindo assim na produtividade.

25)
Dentro de um sistema de drenagem,
aqueles que tem a finalidade de controlar a
profundidade do lençol freático ou absorver o
excesso de água da superfície do solo, são:
A)
B)
C)
D)
E)

Os drenos colaterais.
Os drenos transversais.
Os drenos centrais.
Os drenos longitudinais.
Os drenos laterais.

26)
Com relação à prática conservacionista do
solo, o Terraceamento, assinale a alternativa
abaixo que se refere ao tipo de terraço indicado
para solos de baixa permeabilidade:
A)
B)
C)
D)
E)

Terraço em nível.
Terraço de absorção.
Terraço de retenção.
Terraço de infiltração.
Terraço em gradiente.

27)
Assinale a alternativa abaixo que se refere
a um tipo de cultura que completa o seu ciclo de
vida dentro de uma estação, perecendo após a
colheita, e que apresenta época definida:
A)
B)
C)
D)
E)

Abacate.
Mamão.
Seringueira.
Olerícolas.
Citrus.

28)
No cultivo da seringueira o espaçamento
tradicional entre linha e entre planta é de que
distância, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

5,0m e 2,5 m.
7,0m e 3,0 m.
5,0m e 3,0 m.
7,0m e 4,0 m.
6,0m e 3,5 m.

29)
Caracteriza-se pela formação de pústulas
de formato arredondado a oval, em pequenos
grupos, de coloração esbranquiçada a amarelada,
na superfície superior da folha e recoberta pela
epiderme. Uma borda de coloração escura pode
envolver o agrupamento de pústulas. Assinale a
alternativa que se refere a doença da cultura do
milho descrita anteriormente:
A)
B)
C)
D)

Ferrugem Polissora.
Cercosporiose.
Ferrugem Comum.
Helmintosporiose

E) Ferrugem Tropical.

30)
Dentre as funções que a adubação verde
pode cumprir, podemos citar, exceto:
A) Aumentar a taxa de infiltração.
B) Diminuir a variação de temperatura do solo.
C) Aumentar a lixiviação de nutrientes como o

Nitrogênio.
D) Fixação biológica do Nitrogênio.
E) Aumentar a capacidade de retenção de água.

31)
Sobre o cultivo do tomate, não é correto
afirmar que:
A) O terreno deve ter acidez com pH entre 5,0 a

6,5.
B) Prefere os climas frescos e secos e não resiste
às geadas.
C) No clima tropical úmido, seu cultivo é dificultado
pela incidência de doenças favorecidas pela
excessiva umidade do ar e pelo calor.
D) Aceita variações de temperatura na faixa dos
15 aos 29 ºC.
E) O terreno deve ser arejado, profundo, bem
drenado, e com uma constituição areno-argilosa
ou argilo-arenosa.

32)
O intervalo entre irrigações (turno de rega)
dos bananais não deve ser maior que:
A)
B)
C)
D)
E)

20 dias.
15 dias.
12 dias.
10 dias.
07 dias.

33)
Com relação às práticas silviculturais,
assinale a alternativa que se refere ao tipo de
material que poder utilizado para a plantação de
estacas com mudas completas:
A)
B)
C)
D)
E)

Estolhão.
Encostia.
Garfagem.
Megulhia.
Borbulhia.

34)
Independentemente
do
hábito
de
crescimento, as plantas forrageiras podem ser
classificadas com relação ao período de maior
produção de forragem. Assinale a alternativa
abaixo que apresenta uma das características das
forrageiras hibernais:

Possuem maior valor nutritivo.
São semeadas na primavera.
Possuem maior potencial de crescimento.
Crescem sob condições de dias mais
ensolarados.
E) São utilizadas durante o verão.
A)
B)
C)
D)

35)
As semeadoras podem ser classificadas
em relação á forma como ela distribui a semente.
Quando há um baixo poder germinativo das
sementes, utiliza-se a semeadora:
A)
B)
C)
D)
E)

Em quadrado.
Em grupos.
Em linha.
Contínua.
De precisão.

36)
Para se trabalhar de maneira correta no
solo, é necessário utilizar os implementos
agrícolas e um trator. O implemento cultivador é
utilizado para:
A)
B)
C)
D)
E)

Transporte de adubos.
Picar a vegetação.
Diminuir a porosidade do solo.
Auxiliar no controle de pragas e doenças.
Ajudar a incorporar os fertilizantes.

37)
Dentre
as
principais
manutenções
realizadas em tratores agrícolas, a substituição do
pré-filtro do combustível, deve ser realizada a
cada:
A)
B)
C)
D)
E)

50 horas de serviço.
100 horas de serviço.
200 horas de serviço.
250 horas de serviço.
500 horas de serviço.

38) Uma
característica
comportamental
marcante dessa praga é sua agilidade em se
movimentar. Ela está entre as pragas mais
importantes do milho e isso se deve pela
capacidade
em
transmitir
doenças.
As
características descritas anteriormente, referemse a qual praga?
A)
B)
C)
D)
E)

Mosca branca.
Percevejo marrom.
Cigarrinha do milho.
Ácaro-rajado.
Lagarta-do-cartucho do milho

39) Para manejar a resistência das principais
pragas agrícolas das culturas da soja, algodão e
do milho, deve-se seguir a seguinte orientação:
A) Os produtos devem ter mecanismos de ação

diferente do inseticida utilizado no tratamento de
sementes.
B) Se for necessário, aplique um inseticida
foliar até 15 dias após a semeadura.
C) Inseticidas com o mesmo mecanismo de ação
utilizado para tratar as sementes não deverão ser
utilizados por pelo menos 20 dias.
D) Se for necessário, aplique um inseticida
foliar até 45 dias após a semeadura.
E) Inseticidas com o mesmo mecanismo de ação
utilizado para tratar as sementes deverão ser
utilizados por pelo menos 30 dias.

40)
Os componentes utilizados na dieta de
bovinos de corte em confinamento são baseados
em uma relação de volumoso e concentrado.
Assinale a alternativa que se refere ao sorgo:
A) É considerada um concentrado energético (70

a 75% de nitrogênio digestível total – NDT), com
maior teor de fibra do que os tradicionais, atuando
na
manutenção
da
motilidade
ruminal
(funcionamento do rúmen) e no estímulo à
ruminação.
B) É considerado um alimento concentrado
energético padrão na alimentação de bovinos. É
rico em amido e pobre em proteína.
C) É um alimento de alta concentração proteica e
energética, apresentando em torno de 39% de
proteína bruta (PB) e 19% de extrato etéreo (EE).
D) Composição semelhante à do milho, com
pouco menos de energia e pouco mais de
proteína, que varia entre 9 e 13%, a depender da
variedade. Deve ser fornecido triturado ou moído
devido à baixa digestibilidade do grão inteiro.
E) Trata-se de um alimento rico em óleo, energia,
proteína e fibra, podendo substituir alimentos
volumosos sem prejudicar a fermentação ruminal.

