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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Febre chikungunya tem sinais que lembram 

dengue 
 
A infecção pelo vírus chikungunya provoca 

sintomas parecidos com os da dengue, porém mais 
dolorosos. No idioma africano makonde, o nome 
chikungunya significa "aqueles que se dobram", em 
referência à postura que os pacientes adotam diante 
das penosas dores articulares que a doença causa. 

Em compensação, comparado com a dengue, 
o novo vírus mata com menos frequência. Em idosos, 
quando a infecção é associada a outros problemas de 
saúde, ela pode até contribuir como causa de morte, 
porém complicações sérias são raras, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Este ano, já houve 20 casos da infecção 
notificados no Brasil desde maio, de acordo com o 
Ministério da Saúde. Mas, até o momento, todos são 
importados: 19 pacientes contraíram o vírus no Haiti e 
um, na República Dominicana. Isso significa que não 
há evidências de que o vírus esteja circulando entre os 
mosquitos do país. 

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, a maioria dos 
casos são de pessoas que fazem parte da missão 
brasileira no Haiti: soldados, missionários e 
profissionais da saúde. Os pacientes são dos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande 
do Sul e Paraná. 

Por ser transmitido pelo mesmo vetor da 
dengue, o mosquito Aedes aegypti, e também pelo 
mosquito Aedes albopictus, a infecção pelo 
chikungunya segue os mesmos padrões sazonais da 
dengue, de acordo com o infectologista Pedro Tauil, 
do Comitê de Doenças Emergentes da Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI). O risco aumenta, 
portanto, em épocas de calor e chuva, mais propícias à 
reprodução dos insetos. Eles também picam 
principalmente durante o dia. A principal diferença de 
transmissão em relação à dengue é que o Aedes 
albopictus também pode ser encontrado em áreas 
rurais, não apenas em cidades. 

Diferentemente da dengue, que tem quatro 
subtipos, o chikungunya é único. Uma vez que a 
pessoa é infectada e se recupera, ela se torna imune à 
doença. Quem já pegou dengue não está nem menos 
nem mais vulnerável ao chikungunya: apesar dos 
sintomas parecidos e da forma de transmissão similar, 
tratam-se de vírus diferentes. Entre quatro e oito dias 
após a picada do mosquito infectado, o paciente 
apresenta febre repentina acompanhada de dores nas 
articulações. Outros sintomas, como dor de cabeça, 
dor muscular, náusea e manchas avermelhadas na 
pele, fazem com que o quadro seja parecido com o da 
dengue. A principal diferença são as intensas dores 
articulares. 
 
Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia 

 

Questão 01  
 
Sobre o chikungunya, é CORRETO afirmar: 

(A) Os sintomas são semelhantes aos da dengue, 
porém, menos dolorosos. 
 

(B) Assim como a dengue, o vírus mata com 
bastante frequência. 
 

(C) Até o momento houve 20 casos da infecção no 
Brasil, mas todos os casos são importados. 
 

(D) Não é transmitido pelo mesmo vetor da dengue, 
não seguindo, portanto, os mesmos padrões 
sazonais. 

Questão 02  
 
Releia: “O risco aumenta, portanto, em épocas de calor 
e chuva, mais propícias à reprodução dos insetos”. A 
palavra em destaque pode ser substituída, sem alterar 
o sentido da frase, por: 

(A) Favoráveis. 
(B) Independentes. 
(C) Inoportunas. 
(D) Sedentárias. 

Questão 03  
 
Observe o verbo em destaque na frase: “Quem já 
pegou dengue não está nem menos nem mais 
vulnerável ao chikungunya”. Sintaticamente, ele 
exerce a função de: 

(A) Verbo intransitivo. 
(B) Verbo transitivo indireto. 
(C) Verbo impessoal. 
(D) Verbo transitivo direto. 

Questão 04  
 
O emprego das vírgulas nesta oração “Os pacientes 
são dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Amazonas, Rio Grande do Sul e Paraná”, dá-se pela 
regra: 

(A) Marcar intercalação do adjunto adverbial. 
(B) Marcar inversão da oração. 
(C) Marcar elipse (omissão) do verbo. 
(D) Separar entre si elementos coordenados, 

dispostos em enumeração. 

Questão 05  
 
Grande poeta (poetisa) da literatura brasileira. 
Escreveu o poema “Quadrilha”, a seguir: 
 

João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava 
Lili  
que não amava ninguém.  
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o 
convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
Fernandes  
que não tinha entrado na história. 

(A) João Cabral de Melo Neto. 
(B) Carlos Drummond de Andrade. 
(C) Cecília Meireles. 
(D) Clarice Lispector. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  
 
Quantas impressoras são necessárias para imprimir 
285 cópias por minuto, Sabendo que uma impressora 
imprime 15 cópias por minuto? 

 

(A) 13 impressoras. 
(B) 15 impressoras. 
(C) 18 impressoras. 
(D) 19 impressoras. 

 

Questão 07  
 
Um terreno possuía 15 metros de largura por 28 
metros de comprimento antes de ter sua cerca mudada 
de lugar. Após mudarem a cerca de lugar, o terreno 
passou a ter 22 metros de largura por 35 metros de 
comprimento. A área do terreno teve um aumento de 
quantos metros quadrados ao mudarem a cerca? 

 

(A) 280 m². 
(B) 350 m². 
(C) 405 m². 
(D) 485 m². 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos: 
 

A= { 2 , 4 ,5,  7 , 9 ,12, 16 , 20 , 23 } 
B= { 1 , 6 , 5 , 7 , 11 , 23 , 27 } 

 
Com base nestas informações, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

(A) 2 ∉ A 

(B) 27 ∈ A 
(C) A ∩ B = {5 , 7 , 23} 
(D) A U B = {2} 

 

Questão 09  
 
Uma loja fez uma promoção baixando o preço de um 
produto de R$840,00 para R$714,00, sendo assim, 
podemos afirmar que o produto teve um desconto de: 

 

(A) 12,8% 
(B) 25% 
(C) 18% 
(D) 15% 
 

Questão 10  
 
Resolva a expressão e assinale a opção CORRETA: 

 

 
 
 

(A)  

 

(B)  

(C) 14,5 
 

(D) 15 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
Analise a manchete da notícia publicada no site 
http://exame.abril.com.br: "Garotinho quer ver 
inquérito sobre votação de royalties". Assinale a 
alternativa que melhor descreve o termo ROYALTIES: 
 

(A) Uma importância cobrada pelo governo para 
possibilitar a extração de recursos naturais em 
todo o território brasileiro. 
 

(B) Uma importância cobrada pelo governo baseada 
no percentual de arrecadação de tributos 
federais que devem ser aplicados na área da 
educação.  
 

(C) Uma importância cobrada pelo proprietário de 
uma patente de produto, processo de produção, 
marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, 
para permitir seu uso ou comercialização. 
 

(D) Uma importância cobrada pelo proprietário de 
uma empresa autossustentável que explora o 
ecossistema de um território. 

 

Questão 12  
 
Assinale a alternativa que representa um país da 
América do Sul, que, assim como o Brasil, é 
governado por uma Presidenta: 
 

(A) Argentina. 
(B) Colômbia. 
(C) Costa Rica. 
(D) Equador. 

 

Questão 13  
 
A Copa do Mundo de futebol FIFA 2014 teve a 
participação de 32 equipes, representando países de 
diversos locais no mundo, proporcionando a 
integração entre os povos. Assinale a alternativa que 
apresenta o mapa da ÁFRICA: 
 
 
 

(A)  
 
 
 
 
 
 
(B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C)  
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(D)  
 
 
 
 

 

Questão 14  
 
Acerca do histórico do município de Maria Helena, a 
primeira indústria que surgiu na cidade foi: 
 

(A) Coop Vale São Paulo. 
(B) Usina Paraná. 
(C) Mineradora São Paulo. 
(D) Serraria Santa Terezinha. 

 

Questão 15  
 
Acerca da Tecnologia, o ANDROID está presente em 
forma de: 

 
 

(A) Sistema Operacional para dispositivos móveis. 
(B) Editor de Texto para o Sistema Operacional 

Windows. 
(C) Leitor de filmes Blu-Ray. 
(D) Hardware para os Smartphones. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
Os atributos diagnósticos são critérios para a 
classificação de solos brasileiros, segundo o Sistema 
Brasileiro de Classificação dos Solos. Associe os 
atributos diagnósticos, a seguir, aos seus conceitos e 
assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

 
A. Material Orgânico. 
B. Material Mineral. 
C. Caráter Alumínico. 
D. Plintita. 
E. Cerosidade. 

 
(   ) Se forma em ambiente úmido, pela 

segregação de ferro, importando em 
mobilização, transporte e concentração 
final dos compostos de ferro, que pode 
se processar em qualquer solo onde o 
teor de ferro for suficiente para permitir a 
segregação, sob a forma de manchas 
vermelhas brandas.  

 
(   ) Originários de resíduos vegetais em 

diferentes estágios de decomposição, 
fragmentos de carvão finamente 
divididos, substâncias húmicas, 
biomassa meso e microbiana 
naturalmente presentes no solo, os quais 
podem estar associados a material 
mineral em proporções variáveis. 

(   ) É aquele formado, predominantemente, 
por compostos inorgânicos, em vários 
estágios de intemperismo. O material do 
solo é assim considerado quando não 
satisfizer o requisito exigido para material 
orgânico.  

 
(   ) É a concentração de material inorgânico, 

na forma de preenchimento de poros ou 
de revestimentos de unidades estruturais 
(agregados ou peds) ou de partículas de 
frações grosseiras (grãos de areia, por 
exemplo), que se apresentam em nível 
macromorfológico com aspecto lustroso 
e brilho graxo. 

 
(   ) Refere-se à condição em que o solo é 

caracterizado por teor de alumínio 
extraível ≥ 4 cmolc/kg de solo associado à 
atividade de argila < 20 cmolc/kg de argila, 
além de apresentar saturação por 
alumínio (100 Al+3/S + Al+3) ≥ 50% e/ou 
saturação por bases (V% = 100 S/T) < 
50%.  
 

(A) D – E – B – A – C. 
(B) D – A – B – E – C. 
(C) C – A – B – D – E. 
(D) C – E – D – A – B. 

 

Questão 17  
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao efeito 
da calagem: 

 
(A) Eleva o pH, reduz o Al

+3
 trocável e a acidez 

potencial. 
 

(B) Fornece Ca e Mg como nutrientes. 
 

(C) Melhora o ambiente radicular das plantas, 
aumenta a disponibilidade da maioria dos 
nutrientes e é condição primária para o ganho 
de produtividade das plantas. 
 

(D) É fonte de enxofre no solo. 
 

Questão 18  
 
Os micro-organismos são os seres vivos mais 
primitivos do planeta. Ao longo do processo 
evolucionário, adquiriram características e 
adaptabilidades para coexistirem com outros seres 
vivos, estabelecendo relações diversas em forma e 
função. Marque a alternativa INCORRETA sobre as 
micorrizas: 

 
(A) As raízes se associam aos fungos micorrízicos, 

pois estes micro-organismos fazem 
fotossíntese. 
 

(B) Simbiose entre planta e micro-organismos. 
 

(C) Associação mutualística entre fungos e raízes. 
 

(D) Envolve organismos heterotróficos com 
organismos autotróficos. 
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Questão 19  
 
A morte de raízes e a subsequente seca de ramos do 
cafeeiro são problemas bastante graves para a 
produtividade e longevidade da lavoura de café 
(CoffeaarabicaL.). Sobre a morte de raízes e a 
subsequente seca de ramos do cafeeiro, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
(A) As causas da seca dos ponteiros do cafeeiro 

também estão relacionadas com desequilíbrios 
hormonais e distúrbios entre a demanda e a 
disponibilidade de nutrientes para a produção de 
frutos, principalmente fotoassimilados. 
 

(B) A causa fisiológica mais associada ao 
depauperamento do cafeeiro é o esgotamento 
energético progressivo ao longo dos ciclos 
bienais de supercarga de frutos. 
 

(C) A seca dos ponteiros é caracterizada como a 
morte ascendente de ramos ortotrópicos do 
cafeeiro. 
 

(D) Cafeeiros com seca de ramos possuem 
baixíssimas reservas de amido em quaisquer de 
suas partes e o esgotamento de carboidrato 
ocorre principalmente durante a granação dos 
frutos. 
 

Questão 20  
 
A capacidade de reprodução das plantas é uma das 
características fundamentais em sua diferenciação e 
definição das espécies. As espécies vegetais 
multiplicam-se de forma sexuada e assexuada. Analise 
as sentenças, a seguir, e assinale a opção 
INCORRETA: 

 
(A) A multiplicação sexuada constitui na reprodução 

propriamente dita, pois envolve o 
desenvolvimento de um novo organismo, a partir 
de um indivíduo que alcançou a maturidade 
sexual.  Neste caso, ha união dos gametas 
feminino e masculino. 
 

(B) A propagação vegetativa é efetuada com o uso 
de propágulos de diferentes tipos, como 
estolões, bulbos, rizomas, tubérculos, sementes, 
bulbilhos; esta é denominada multiplicação 
vegetativa natural. 
 

(C) Os sistemas de multiplicação de plantas 
superiores combinam várias maneiras de 
manter a continuidade da espécie. Assim, várias 
espécies de plantas são capazes de florescer, 
mas a formação de novos indivíduos podem se 
verificar tanto sexuadamente, por meio da 
fecundação e embriogênese, como 
assexuadamente, mediante a propagação 
vegetativa. 
 

(D) A semente é o óvulo maduro que em número de 
um ou mais se desenvolve no interior do ovário, 
desta forma, o fruto contém as sementes. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 21  
 

A prática de controle cultural mais empregada pelos 
agricultores é a rotação de culturas, cujo efeito 
principal está relacionado à fase de sobrevivência do 
patógeno. Assinale a alternativa que NÃO corresponde 
à rotação de culturas: 

 
(A) Cultivo alternado de espécies vegetais 

diferentes no mesmo local e na mesma estação 
anual. 
 

(B) O princípio de controle de fitopatógenos 
envolvidos é a supressão ou eliminação do 
substrato apropriado para o patógeno. 
 

(C) Os fitopatógenos controláveis pela rotação de 
culturas possuem habilidade de competição 
saprofítica, sendo capazes de trocar de 
hospedeiro, portanto, muitas espécies vegetais 
podem servir de hospedeiro.  
 

(D) Os fitopatógenos controláveis pela rotação de 
culturas sobrevivem pela colonização saprofítica 
nos restos culturais e nutricionalmente 
dependem do hospedeiro. 

 

Questão 22  
 
A cultura do milho (Zeamays) pode ser atacada por 
diferentes espécies de insetos desde o plantio até 
próximo à colheita. No entanto, algumas espécies 
merecem maior atenção por parte dos agricultores 
devido ao local de ataque na planta. Relacione o tipo 
de praga com os danos na cultura do milho e assinale 
a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
1. Lagarta-do-cartucho-do-milho  

(Spodopterafrugiperda). 
 

2. Cigarrinha do milho (Dalbulusmaidis). 
 

3. Lagarta-da-espiga-do-milho 
(Helicoverpazea). 
 

4. Lagartas-elasmo 
(Elasmopalpuslignosellus). 

 
(   ) Provoca danos diretos e também 

indiretos como a ausência de fertilização 
de grande parte dos óvulos das espigas 
tardias. À medida que as larvas se 
desenvolvem, elas caminham em direção 
à ponta da espiga, onde começam a 
alimentar-se dos grãos em formação. 

 
(   ) A postura é feita em "massas" de ovos na 

face superior das folhas; as lagartas 
fazem raspagem das folhas, 
posteriormente danificam o cartucho, 
com presença de furos irregulares nas 
folhas e de"serragem" no cartucho. 

 
(   ) Os adultos e ninfas succionam a seiva. 

Este inseto também é o principal vetor de 
três fitopatógenos: o espiroplasma, 
causador do enfezamento pálido, o 
fitopasma, causador do enfezamento 
vermelho e o vírus causador da virose da 
risca. 
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(   ) Os ovos, na maioria das vezes, são 
colocados no solo individualmente. 
Penetram o colmo da planta logo abaixo 
do nível do solo, alimentando-se do seu 
interior. Os maiores prejuízos são 
causados nos 20 primeiros dias da 
germinação da cultura. 

 
(A) 3 – 1 – 2 – 4  
(B) 1 – 3 – 2 – 4 
(C) 1 – 4 – 3 – 2 
(D) 3 – 1 – 4 – 2 

 

Questão 23  
 

A tração animal pode reduzir a necessidade de mão-
de-obra, aumentando a produtividade. A dependência 
de combustível fica eliminada. A tecnologia é de baixo 
custo e se identifica com o pequeno produtor. Assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

I. A tração animal é uma alternativa 
econômica para a pequena propriedade, 
podendo servir de montaria, movimentar 
máquinas estacionárias, tracionar 
implementos e transportar mercadorias. 
 

II. O animal possui grande adaptabilidade, 
podendo ser utilizado praticamente em 
qualquer terreno, independentemente de 
sua topografia. Os animais para tração 
podem ser produzidos na propriedade. 
Os mais empregados são: cavalos, 
burros, mulas, jumentos, bois e búfalos. 
 

III. Essa técnica, ecológica e 
economicamente viável é perfeitamente 
apropriada nas condições de agricultura 
familiar em que as dificuldades de acesso 
a recursos para investimento em 
mecanização excluem parcela 
significativa de famílias rurais de 
qualquer processo produtivo. 

 
(A) II e III. 
(B) Apenas a I. 
(C) I e II. 
(D) I, II e III. 

 

Questão 24  
 

O consumo da energia usada na produção agrícola, 
considerando a intensidade de combustíveis e 
eletricidade, deriva das suas demandas tecnológicas. 
O uso de combustíveis ocorre quando se utiliza o 
calcário e, depois, a fertilização e plantio das áreas de 
lavouras, assim como os tratos culturais, utilizando 
insumos energéticos derivados do petróleo. Assinale a 
opção INCORRETA, quanto às fontes de energia 
utilizada nas atividades agropecuárias: 

 
(A) Usa-se especialmente o óleo diesel para a 

mecanização como fonte de força para a 
agricultura. 
 

(B) Com a implantação da agricultura moderna, 
ampliou-se a intensidade energética derivada de 
produtos não renováveis, considerando as 
diversas etapas do processo. 
 

(C) A energia e produção de alimentos estão 
interligadas de tal forma, que qualquer impacto 

nos custos do petróleo transmite-se a cadeia 
alimentar, pois parte dos insumos necessários à 
produção agrícola contém derivados de 
petróleo. 
 

(D) Substituir a energia ecológica, de natureza 
renovável, solar e hídrica, pela energia fóssil 
dos fertilizantes industriais, apresentados como 
combustíveis não-renováveis busca ganhos de 
produtividade de alimentos, assim como traz 
consequências ambientais positivas pela 
preservação dos recursos naturais. 

 

Questão 25  
 

Assinale a alternativa que não corresponde aos 
cuidados relacionados às boas práticas na pecuária de 
leiteira: 

 
(A) Vacinar todos os animais como recomendado 

ou exigido pelas autoridades locais de saúde 
animal. A vacinação é uma ferramenta útil para 
limitar o impacto das doenças, aumentando a 
imunidade da população animal contra 
patógenos específicos. Em algumas bacias 
leiteiras, os produtores são obrigados por lei a 
vacinar os rebanhos contra certas doenças 
contagiosas. 
 

(B) As exigências dos animais também variam de 
acordo com o sistema de produção. Animais 
confinados são mais expostos a doenças 
transmissíveis, enquanto animais criados 
extensivamente são mais propensos às 
infecções parasitárias. Animais introduzidos, 
vindos de diferentes regiões, podem ser 
vulneráveis a doenças endêmicas no novo local 
devido à falta de exposição prévia e ao 
desenvolvimento de imunidade. 
 

(C) Para que os animais sejam mantidos de acordo 
com os princípios do bem-estar animal, estes 
devem estar: livres de sede, fome e desnutrição; 
livres de desconforto; livres de dor, injúrias e 
doenças e livres de medo, desde que não 
expressem os padrões normais de 
comportamento animal. 
 

(D) Sempre que possível e se indicado, manter os 
animais doentes isolados na propriedade para 
minimizar a disseminação de doenças 
contagiosas. Garantir instalações separadas 
e/ou ordenhar os animais doentes por último. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Maria Helena 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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