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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, apesar da ocorrência de muitas espécies de in-
setos em bananais, poucas causam danos significativos à
produção. É considerada a principal praga que ataca a cul-
tura da bananeira:

(A) Cosmopolites sordidus. 

(B) Costalimaita ferruginea. 

(C) Diactor bilineatus. 

(D) Homalinotus coriaceus. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As variedades de banana do grupo AAA mais difundidas
no Brasil, usadas principalmente para exportação, são:

(A) maçã, mysore, prata. 

(B) nanica, nanicão, grande naine. 

(C) prata, pacovan, prata-anã. 

(D) terra, d’angola, ouro. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cítricos utilizados em plantios comerciais como varie-
dades copas estão distribuídos em grupos.  O que apre-
senta maior expressividade é o grupo

(A) dos limões. 

(B) das limas ácidas. 

(C) das tangerinas. 

(D) das laranjas doces. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso de porta-enxertos permitiu superar fatores abióticos
e bióticos e obter ganhos de produtividade, mas foi tam-
bém responsável por grandes adversidades da citricultura.
Os dois únicos porta-enxertos, tolerantes ao declínio e à
morte  súbita  dos  citros,  disponíveis  para a  laranja-pêra,
são:

(A) laranja-doce e citrange-troyer. 

(B) laranja-azeda e limão-cravo. 

(C) limão-volkameriano e limão-rugoso. 

(D) tangerina-cleópatra e tangerina-sunki. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  uso  de  reguladores  de  crescimento  em  viticultura  já
vem, de muitos anos, associado ou não a outras práticas
culturais.  Entre  eles  há  aquele  utilizado  para  quebrar  a
dormência de gemas e induzir uma brotação uniforme de-
las, denominado:

(A) ácido giberélico. 

(B) ácido naftalenoacético.

(C) cianamida hidrogenada. 

(D) ethephon. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As exigências climáticas da bataticultura são peculiares e
precisas, ressaltando-se que, nas condições brasileiras, o
fator limitante tem sido 

(A) a altitude. 

(B) o fotoperíodo. 

(C) a precipitação. 

(D) a temperatura. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A batata é uma das culturas oleráceas que melhor tolera a
acidez moderada, produzindo bem na faixa de pH 5,0 a
6,0. Em vista disso, em muitas situações, não é necessá-
ria a correção da acidez; caso seja necessária, é prudente
não elevar o pH acima de 6,0, para não favorecer a inci-
dência de

(A) murcha bacteriana e sarna comum. 

(B) mosaico e rizoctoniose. 

(C) podridão mole e canela preta.

(D) requeima e pinta preta. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cadeia produtiva do tomate para processamento concen-
trou-se na região central do Brasil, com grande destaque
para o Cerrado dos estados de Goiás e Minas Gerais. Na
região do Brasil Central, o plantio se inicia em

(A) fevereiro e se estende até junho. 

(B) abril e se estende até agosto. 

(C) junho e se estende até outubro. 

(D) setembro e se estende até janeiro.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As plantas daninhas perenes podem se reproduzir  tanto
por sementes quanto vegetativamente. Existem vários ti-
pos de estruturas de propagação vegetativa nas plantas
daninhas como o estolão ou estolho. Um exemplo caracte-
rístico dessa estrutura ocorre em

(A) Shorgum halepense. 

(B) Cynodon dactylon. 

(C) Artemisia verlotorum. 

(D) Cyperus rotundus. 

conhecimentos_específicos_engenheiro_agrônomo
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É considerada a planta daninha mais temida pelos produ-
tores de soja devido à dificuldade de controle. É frequente
em todo o Brasil  e  sua semente  germina quase todo o
ano, emerge a profundidades de até 12 cm com extraordi-
nária  capacidade  de  multiplicação,  cresce  com  rapidez
sombreando  culturas  anuais  de  crescimento  mais  lento.
Esta descrição refere-se ao

(A) Euphorbia heterophilla. 

(B) Cardiospermum halicacabum. 

(C) Desmodium tortuosum. 

(D) Brachiaria plantaginea. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hoje, o glyphosate é o herbicida mais utilizado e mais es-
tudado no mundo, principalmente pelo fato de apresentar
eficácia no controle de invasoras de difícil manejo. O seu
mecanismo de ação é a inibição da enzima

(A) ACCase. 

(B) ALS. 

(C) EPSPs. 

(D) PROTOX. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A colheita constitui uma importante etapa no processo pro-
dutivo da soja, principalmente pelos riscos a que está su-
jeita a lavoura destinada ao consumo ou à produção de
sementes. A soja tem minimizado os problemas de danos
mecânicos e perdas na colheita quando colhida com teor
de umidade

(A) abaixo de 12%. 

(B) entre 13% e 15%. 

(C) acima de 16%. 

(D) entre 17% e 19%. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Basicamente,  as fontes de nitrogênio disponíveis para a
cultura da soja são os fertilizantes nitrogenados e a fixa-
ção biológica do nitrogênio (FBN). Alguns micronutrientes
são indispensáveis para a eficiência da FBN na maioria
dos solos onde a soja vem sendo cultivada. Entre esses
micronutrientes estão:

(A) boro e manganês. 

(B) cobre e zinco. 

(C) cobalto e molibdênio. 

(D) ferro e silício. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No cultivo da cana-de-açúcar, a cigarrinha-das-raízes (Ma-
hanarva fimbriolata) vem causando danos significativos. A
ocorrência natural de um fungo atacando cigarrinha-das-
raízes é bastante comum e incentiva o uso de um agente
de controle biológico em áreas infestadas. Esse agente é:

(A) Baccillus thuringienses. 

(B) Beauveria bassiana. 

(C) Metarhizium anisopliae. 

(D) Tricoderma sp. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O principal fator edáfico que influencia o desenvolvimento
dos insetos subterrâneos, podendo interferir no comporta-
mento de postura, na sobrevivência e na distribuição hori-
zontal e vertical dos insetos no perfil do solo, é a

(A) aeração. 

(B) cor. 

(C) textura. 

(D) umidade. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na cultura do milho, a estimativa do crescimento das plan-
tas é feita por meio de escalas fenológicas. Assim, estima-
se indiretamente a idade fisiológica da planta, procurando
atender, através do manejo, as demandas da cultura em
função da fase em que se encontra. Qual é o estádio em
que os grãos encontram-se em formato de bolha d’água?

(A) R1. 

(B) R2. 

(C) R3. 

(D) R4. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As cultivares de feijão são classificadas segundo o seu há-
bito de crescimento, em tipo determinado e indeterminado.
Nas de hábito determinado, as plantas atingem cerca de
60 cm de altura e apresentam um período curto de flora-
ção. A maturação é em geral uniforme. Normalmente, o ci-
clo de vida situa-se entre 60 e 80 dias. São exemplos de
cultivares de tipo determinado:

(A) BRS supremo, jalo precoce, BRS safira, valente. 

(B) costa  rica  1031,  compuesto  chimaltenango 2,  salta
córrego, oaxaca. 

(C) goiano precoce, BRS radiante, cranberry, novo jalo. 

(D) pérola, BRS grafite, carioca, BRS requinte. 

conhecimentos_específicos_engenheiro_agrônomo
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  processo  de  germinação  das  sementes  depende  de
uma série de fatores, incluindo os endógenos e aqueles
relacionados ao ambiente. O estado de repouso, em que a
semente, estando viável, é facilmente superado com o for-
necimento das condições ambientais necessárias, é deno-
minado

(A) apomixia. 

(B) dormência. 

(C) epistasia. 

(D) quiescência. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  componentes  usados  na  formação  de  um  substrato
são classificados como materiais básicos, complementos e
aditivos. Os complementos são os materiais selecionados
com a função de melhorar as propriedades dos materiais
básicos. São exemplos de complementos:

(A) adubos e umectantes. 

(B) casca de arroz carbonizada e perlita. 

(C) casca de pinus e fibra de coco. 

(D) turfa de esfagno e cinasita. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A condutividade elétrica (CE) é um indicativo da concen-
tração de sais ionizados na solução e fornece um parâme-
tro para a estimativa da salinidade do substrato. As plantas
variam em sua tolerância a níveis  de salinidade.  O teor
adequado de sais no substrato,  para o desenvolvimento
da maioria das espécies vegetais, é de 

(A) 0 e 0,75 dS m-1. 

(B) 0,76 e 2,0 dS m-1. 

(C) 2,0 e 3,5 dS m-1. 

(D) 4,0 e 5,5 dS m-1. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cálculo da média dos valores absolutos das variações
dos indivíduos de uma amostra é chamado de

(A) variância média.

(B) amplitude total.

(C) desvio padrão.

(D) média aritmética.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As pastagens brasileiras que se destinam à criação de bo-
vinos de corte utilizam, em sua maioria, um gênero exótico
denominado

(A) Brachiaria.

(B) Cynodon.

(C) Panicum.

(D) Pennisetum.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal raça bovina para produção de leite utilizada na
região central do Brasil é a girolando. Essa raça é proveni-
ente do cruzamento do gado da raça holandesa, de ori-
gem europeia, com a raça gir, de origem indiana. A propor-
ção da raça holandesa e da raça gir, respectivamente, é
de:

(A) 3/4 e 1/4

(B) 1/4 e 3/4 

(C) 1/2 e 1/2 

(D) 5/8 e 3/8 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temperatura corporal dos leitões recém-nascidos cai em
média 2,2 ºC. O tempo que o leitão leva para alcançar no-
vamente valores fisiológicos depende diretamente da tem-
peratura ambiente, de seu peso corporal  e do momento
em que começa a mamar. O intervalo de temperatura am-
biente, em graus Celsius, ideal para os leitões recém-nas-
cidos é de:

(A) 15 a 18

(B) 20 a 23

(C) 25 a 28

(D) 30 a 32

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de produção de uma empresa produtora de se-
mentes  de  milho  híbrido  foi  realizado  o  seguinte  cruza-
mento: 

(Linhagem “A” x Linhagem “B”) x (Linhagem “C” x Linhagem “D”)

O híbrido obtido nesse cruzamento é um híbrido

(A) simples.

(B) duplo.

(C) triplo.

(D) quádruplo.
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  método  de  melhoramento  de  plantas  utilizado  para
transferência de resistência que consiste na transferência
de um ou poucos genes de um cultivar para outro é deno-
minado

(A) retrocruzamento.

(B) seleção recorrente.

(C) hibridação.

(D) seleção massal.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O aproveitamento do nitrogênio em sua forma amoniacal
ou nítrica por micro-organismos no solo é denominado

(A) imobilização.

(B) nitrificação.

(C) denitrificação.

(D) mineralização.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o processo de desprendimento e arraste das partí-
culas do solo causado pela água e pelo vento? 

(A) Lixiviação

(B) Dessorção 

(C) Erosão

(D) Volatilização

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A clorose internerval nas folhas mais velhas da soja é um
sintoma típico da deficiência do seguinte nutriente:

(A) manganês

(B) magnésio

(C) ferro

(D) zinco

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um solo apresenta CTC igual a 6,0 meq.100cc e saturação
por bases de 35%. Se nesse solo for realizada uma cala-
gem  aplicando-se  1,8  toneladas  de  calcário,  com  PRNT
100%, por hectare, para quanto sua saturação por bases
será elevada?

(A) 50%

(B) 55%

(C) 60%

(D) 65% 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma mistura de adubos que contém 250 kg de superfosfa-
to triplo (45%P2O5), 125 kg de fosfato de diamônio - DAP
(16%N e 42% P2O5) e 125 kg de cloreto de potássio (60%
K2O) terá como fórmula final:

(A) 4-33-15

(B) 2-16-8 

(C) 4-14-8

(D) 2-20-10

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A variação do pH do solo afeta diretamente a disponibilida-
de dos nutrientes para as plantas. Nesse sentido,

(A) quanto maior o pH, maior a disponibilidade de molib-
dênio.

(B) quanto menor o pH, maior a disponibilidade de zinco.

(C) quanto maior o pH, menor a disponibilidade de ferro.

(D) quanto menor o pH, menor a disponibilidade de man-
ganês. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A utilização do gesso agrícola está cada vez mais difundi-
da na agricultura moderna. A prática da gessagem

(A) substitui parte do calcário a ser usado na calagem.

(B) corrige a acidez em profundidade do solo.

(C) é fonte de cálcio e magnésio para as culturas.

(D) é fonte de enxofre e manganês para as culturas.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A mobilidade dos nutrientes de plantas no solo é de gran-
de importância para se determinar a forma de adubação
que deve ser empregada para as culturas. Uma particulari-
dade desse fenômeno envolve o fato de que o

(A) nitrogênio se movimenta pouco no solo.

(B) fósforo apresenta grande mobilidade no solo.

(C) potássio apresenta uma boa mobilidade no solo.

(D) cálcio tem fácil movimento no solo.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A movimentação dos elementos no interior das plantas é
de fundamental importância para se determinar o momen-
to adequado do seu fornecimento. Quanto à movimenta-
ção dos elementos no floema,

(A) cálcio e enxofre têm mobilidade excessiva.

(B) nitrogênio e fósforo se movimentam com facilidade. 

(C) zinco e boro têm movimentação intensa. 

(D) potássio e magnésio têm mobilidade limitada. 
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os solos que apresentam a sequência de horizontes A e
C, ou A e R, são denominados

(A) gleissolos.

(B) cambissolos.

(C) chernissolos.

(D) neossolos.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As diferentes proporções de argila, silte e areia em um solo
formam uma característica morfológica denominada

(A) cerosidade.

(B) consistência.

(C) textura.

(D) estrutura.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O implemento agrícola que tem a função de promover a
desagregação do solo no sentido de baixo para cima, rea-
lizando mobilização em profundidades médias de até 40
centímetros, é denominado

(A) subsolador.

(B) arado de aiveca.

(C) grade aradora.

(D) escarificador.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para se avaliar a evapotranspiração de referência (ETo) ou
da cultura (ETc), utiliza-se o aparelho denominado

(A) pluviômetro.

(B) lisímetro.

(C) tensiômetro.

(D) heliógrafo.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de irrigação localizada favorece a economia de
água. Exemplifica esse sistema a irrigação por

(A) microaspersão.

(B) aspersão.

(C) autopropelido.

(D) superfície.
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