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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL - SP 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimentos Específicos 
 

10 
5 
10 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL RIVERSUL SP –ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

O Texto abaixo refere-se a questão 1 e 2: 
Simone Veil, defensora do aborto e sobrevivente de Auschwitz, morre na 
França 
Feminista foi ministra francesa da saúde e impulsionou a 
legalização do aborto em 1975. Ela morreu aos 89 anos em 
Paris. 
Simone Veil, ícone da luta pelos direitos da mulher, morreu aos 89 
anos, nesta sexta-feira (30), em sua casa em Paris. A informação 
foi divulgada pela família.  
Quando foi ministra da saúde, na gestão de Valéry Giscard 
d'Estaing, a feminista impulsionou a legalização do aborto em 
1975. 
Simone Veil nasceu em 13 de julho de 1927, em Nice (sul da 
França). Em 1944, aos 16 anos, ela foi deportada junto com a 
família, para o campo de concentração de Auschwitz. Seu pai, 
mãe e irmão foram vítimas do Holocausto e ela carregava o 
número de prisioneira, 78651, tatuado em seu braço. 
Após a guerra, estudou direito na tradicional Ciências Po, em 
Paris. Ao longo de sua carreira política, Simone tornou-se uma 
defensora da União Europeia. Em 1979, ela foi eleita a primeira 
presidente do parlamento europeu. Em 2010, ela se tornou a sexta 
mulher a entrar para a Academia Francesa.  
Simone vinha com a saúde fragilizada havia vários anos. Em 2016, 
foi internada com problemas respiratórios, segundo a France 
Presse. 
Repercussão 
O presidente francês, Emmanuel Macron, fez uma homenagem à 
Simone Veil em sua conta no Twitter. "Que seu exemplo possa 
inspirar os nosso compatriotas, porque neles estão o que há de 
melhor da França". 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/simone-veil-icone-da-luta-pelos-
direitos-da-mulher-morre-na-franca.ghtml 
 
1)Assinale a alternativa que apresenta ideias 
presentes no texto:  
a)Simone Veil impulsionou a legalização do aborto 
durante sua presidência no parlamento Europeu. 
b)Membros da família de Simone Veil morreram no 
Holacausto. 
c)Simone Veil faleceu em 2016 
d)Nenhuma das alternativas.  
 
2)Identifique o tipo de intertextualidade encontrado 
no trecho destacado do texto: 
a)Citação 
b)Referência 
c)Paráfrase 
d) Nenhuma das alternativas.  
. 

 
http://www.malvados.com.br/    
 
3)Sobre os efeitos de humor da tirinha, pode-se afirmar: 
a)A tecnologia parou de evoluir no século XIX. 
b)As ideias e opiniões da sociedade não evoluíram de 
acordo com o tempo. 
c)A internet é uma tecnologia nociva à sociedade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

 

O Texto abaixo refere-se as questões 4 e 5: 
Todo texto é uma sequência de informações: do início até 
o fim, há um percurso acumulativo delas. Às informações 
já conhecidas, outras novas vão sendo acrescidas e estas, 
depois de conhecidas, terão a si outras novas acrescidas 
e, assim, sucessivamente. A construção do texto flui como 
um ir-e-vir de informações, uma troca constante entre o 
dado e o novo. 
(Ubirajara Inácio de Araújo 
4)Em relação ao gênero textual, a leitura 
apresentada caracteriza-se como: 
a) Narrativo 
b) Descritivo 
c) Dissertativo 
d) Nenhuma da alternativas. 

 
     5)Em relação à função da linguagem, a leitura 

apresentada caracteriza-se como: 
     a)Referencial 
     b)Conativa 
     c)Fática 
     d)Nenhuma das alternativas. 

 
     6)De acordo com a análise morfológica, identifique 

o(s) substantivo(s) abstrato(s) da frase: 
     O amor e a bondade são excelentes virtudes. 
     a) Bondade – Virtudes - Excelentes 
     b) Amor - Bondade 
     c) Amor – Bondade - Virtudes 
     d) Nenhuma das alternativas.  

 
     7)De acordo com a análise sintática, identifique o          

predicado nominal da frase: 
    As garotas estão eufóricas com a notícia. 
    a)Com a notícia 
    b)Eufóricas 
    c)Estão eufóricas 
    d)Nenhuma das alternativas. 

 
    8)Assinale o item que apresenta um exemplo de frases      

homônimas: 
   a)O homem fez uma bela descrição da mulher. 

- Use a sua discrição, Paulo. 
   b) Dá cumprimento à tua prima. 

- Repara no comprimento desta sala. 
   c)O político foi  cassado  por corrupção. 
    - O lobo foi caçado por bandidos. 
   d) Nenhuma das alternativas. 

 
9)Indique a alternativa que apresenta  um exemplo de 
frase nominal: 

   a)Trabalho digno desse marceneiro. 
    b)Os amigos saíram para jantar. 
    c)A bola rolou escada abaixo. 
    d)Nenhuma das alternativas. 

 
  10) Sobre a coerência textual, é CORRETO afirmar: 
   a) A coerência está associada a construção de sentidos do   

texto. 
   b) A coerência pode ser delimitada pois, o leitor é o 

responsável pela constituição dos significados do texto. 
   c) A coerência é material e não está na superfície textual.  
   d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11) A estratégia de desenvolvimento sustentável visa a 
promover a harmonia entre os seres humanos e entre a 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/simone-veil-icone-da-luta-pelos-direitos-da-mulher-morre-na-franca.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/simone-veil-icone-da-luta-pelos-direitos-da-mulher-morre-na-franca.ghtml
http://www.malvados.com.br/
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humanidade e a natureza. No contexto específico das 
crises do desenvolvimento e do meio ambiente surgidas 
nos anos 80  que as atuais instituições políticas e 
econômicas nacionais e internacionais ainda não 
conseguiram e talvez não consigam superar, a busca do 
desenvolvimento sustentável requer: Analise as 
afirmativas abaixo: 
I- Um sistema político que assegure a efetiva participação 
dos cidadãos no processo decisório. 
II- Um sistema produção capaz de gerar excedentes e  
saber técnico em bases confiáveis e constantes. 
III-Um sistema social que possa resolver as tensões 
causadas por um desenvolvimento não equilibrado. 
IV-Um sistema de econômico que respeite a obrigação de 
preservar a base ecológica do desenvolvimento. 
V-Um sistema tecnológico que busque constantemente 
novas soluções. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Apenas I, II, IV, V. 
b)Apenas I, III, V. 
c)Apenas II, III, IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12)De acordo com a  Lei orgânica do munícipio de 
Riversul- SP, Artigo 125: As ações do Município, por 
meio de programas e projetos na área de promoção 
social, serão organizados, elaborados, executados e 
acompanhados com base nos seguintes princípios: 
EXCETO: 
a)  participação da comunidade.  
b) descentralização administrativa, respeitada a legislação 
federal, considerando o Município e as comunidades como 
instâncias básicas para o atendimento e realização dos 
programas.  
c) integração das ações dos órgãos e entidades da 
administração em geral, compatibilizando programas e 
recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre 
esferas municipais e estaduais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13)Conforme o Estatuto dos funcionários públicos civis 
do município de Riversul- SP Art. 8º - Os cargos 
públicos serão providos por: 
a)  nomeação;  reiteração;  reversão;  aproveitamento;  
transferência; acesso. 
b) assiduidade;  disciplina; eficiência;  aptidão e dedicação 
ao serviço; cumprimento dos deveres e obrigações 
funcionais. 
c) vencimento; remuneração; carreira; atribuição; classe; 
cargo; capacidade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14)Sobre fatos  políticos, ocorridos em 2016 no Brasil 
:O governo federal apresentou, em julho de 2016, a 
controversa PEC 241 que, após aprovação na Câmara 
dos Deputados, tornou-se a PEC 55 no Senado. Em 
relação a saúde e educação assinale a alternativa 
CORRETA sobre  as medidas  elencadas pela PEC 55: 
a)Em 2017 , o parecer prevê, no caso da saúde , percentual 
de 25% da receita líquida, que segundo a Emenda 
Constitucional 86, só valeria em 2020. No caso da 
educação, o piso constitucional foi mantido em 15% da 
arrecadação de impostos. De 2018 em diante, o valor 
executado no ano anterior será corrigido pelo IPCA até 
2020. 
b) Em 2017 , o parecer prevê, no caso da saúde , 
percentual de 15% da receita líquida, que segundo a 

Emenda Constitucional 86, só valeria em 2020. No caso da 
educação, o piso constitucional foi mantido em 18% da 
arrecadação de impostos. De 2018 em diante, o valor 
executado no ano anterior será corrigido pelo IPCA até 
2036. 
c) Em 2017 , o parecer prevê, no caso da saúde , percentual 
de 20% da receita líquida, que segundo a Emenda 
Constitucional 86, só valeria em 2020. No caso da 
educação, o piso constitucional foi mantido em 28% da 
arrecadação de impostos. De 2020 em diante, o valor 
executado no ano anterior será corrigido pelo IPCA até 
2036. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15) Conforme as  Diretrizes para a política de 
conservação e desenvolvimento sustentável da Mata 
Atlântica: Para efeito da definição da Política de 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata 
Atlântica, consideraram-se os seguintes princípios: 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta um 
desses princípios: 
a) Regulamentação, utilizando critérios para garantir a 
conservação da Mata Atlântica com inclusão dos diversos 
estágios que a compõem. 
b) Obrigatoriedade de uso condicionado à preservação da 
integridade da Mata Atlântica. 
c) Utilização da Mata Atlântica em condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente e o uso 
múltiplo de seus recursos naturais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16)  O desenvolvimento vegetal é controlado por fatores 
ambientais, genéticos e hormonais, entende-se que os 
fatores ambientais influenciam na produção de 
hormônios e estes, por sua vez, atuam sobre a 
expressão da genética da planta. Em relação a essa 
proposição  analise as afirmativas abaixo sobre os 
seguintes grupos de hormônios vegetais: 
I- As citocininas são os hormônios conhecidos como 
reguladores do crescimento, tendo como o mais encontrado 
nas plantas o ácido indol-acético (AIA) e o ácido indol-
butírico (AIB). 
II- As giberelinas tem como  principal representante deste 
grupo  o ácido giberélico. Os principais órgãos responsáveis 
por sua produção são as folhas novas. 
III- As auxinas são responsáveis pela divisão celular, que é 
a primeira fase do crescimento vegetal. O principal local de 
produção dos mesmos  é nas raízes. Sua atuação ocorre 
nos processos de divisão, alongamento e diferenciação 
celular. 
IV- O ácido abscísico (ABA) é um hormônio que se 
caracteriza por inibir ou retardar o crescimento e/ou 
desenvolvimento da planta. Ele pode atuar induzindo a 
planta à dormência; provocando a queda de folhas, flores e 
frutos e inibindo a germinação de muitas sementes.  
V- O etileno é o único hormônio gasoso e é conhecido como 
hormônio do amadurecimento, pois sua atuação principal é 
no estímulo ao amadurecimento dos frutos. Ele é produzido 
em quase todas as células da planta, ou seja, das raízes, 
caule, folhas, flores e frutos. 
São verdadeiras as afirmativas: 
a)Somente I, III, IV, V. 
b)Somente II, III, V. 
c)Somente I, II, IV, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
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17) Fitopatologia é a ciência que estuda as doenças de 
plantas, abrangendo todos os seus aspectos, desde a 
diagnose, sintomatologia, etiologia, epidemiologia, até o 
seu controle. Sendo a sintomatologia  a parte da 
fitopatologia que estuda os sintomas e sinais, visando a 
diagnose de doenças de plantas. Sobre os sintomas 
morfológicos é CORRETO afirmar: 
a) Quando as alterações exteriorizam-se ao nível de órgão, 
com modificações visíveis na forma ou na anatomia. 
Dependendo do tipo de modificação exibida pelo órgão 
afetado, podem ser qualificados como necróticos ou 
plásticos. 
b) Quando as alterações ocorrem na fisiologia do 
hospedeiro, incluindo utilização direta de nutrientes do 
patógeno, todos os patógenos, por serem heterotróficos, 
são incapazes de sintetizar seu próprio alimento, 
necessitando de carboidratos e proteínas do hospedeiro 
para seu desenvolvimento. 
c) Quando as alterações ocorrem a nível celular, 
incluindo,granulose plasmólise e vacuolose.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18) O controle de doenças de plantas é o mais 
importante objetivo prático da fitopatologia, uma vez 
que sem controle podem ocorrer enormes prejuízos. 
Analise as afirmativas abaixo sobre algumas medidas 
de controle de doenças assinalando V(verdadeiro) e 
F(falso): 
(  ) Medidas de controle baseadas na evasão visam a 
prevenção da doença pela fuga em relação ao patógeno 
e/ou às condições ambientais mais favoráveis ao seu 
desenvolvimento. 
(  ) Medidas de controle baseadas na exclusão é a 
prevenção da entrada e estabelecimento de um patógeno 
em uma área isenta é feita através de medidas 
quarentenárias, consolidadas em legislações fitossanitárias 
promulgadas por órgãos governamentais, nacionais e 
internacionais. 
(  ) Medidas de controle baseadas na erradicação vista 
como eliminação completa de um patógeno de uma região, 
só é tecnicamente possível quando o patógeno tem restrito 
espectro de hospedeiros e baixa capacidade de 
disseminação e economicamente viável quando a presença 
do patógeno restringe-se a uma área geográfica 
relativamente insignificante. 
(  ) Medidas de controle baseadas na imunização é 
proteção, prevenção do contato direto do patógeno com o 
hospedeiro, é comumente obtido pela aplicação de 
fungicidas e bactericidas, visando diretamente os 
patógenos, ou de inseticidas, visando diretamente os 
vetores. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)V, F, V, V. 
b)F, V, V, F. 
c)V, V, V, F. 
d)Nenhuma das alternativas. 
  
19) O MIP( Manejo Integrado de Pragas) é um 
componente da agricultura sustentável, contribuindo 
também como modelo para a aplicação prática da teoria 
ecológica. Em relação a algumas  principais pragas da 
soja assinale a alternativa CORRETA referente aos 
danos causados e seu controle: 
a) Lagarta elasmo: Estas lagartas alimentam-se das folhas 
da soja e não destroem as suas nervuras, o que confere às 
mesmas um aspecto rendilhado. Dessa forma, acabam 

contribuindo para a redução da área foliar. Não consomem 
os pecíolos, mas podem consumir de 80 cm a 200 cm de 
folhas durante a fase larval. Controle: Fazer aplicação de 
inseticidas químicos , porém levar em consideração que 
esta espécie é, em geral, mais tolerante às dosagens usuais 
dos pesticidas  
b) Lagartas da soja: Durante a fase mede-palmo (de “fio”), 
as lagartas inicialmente raspam o tecido foliar. A partir do 
terceiro estádio consomem o limbo foliar e as nervuras, 
deixando pequenos buracos nas folhas, provocando 
reduções da área foliar e da taxa fotossintética. Controle: O 
controle biológico natural exercido pelo fungo Nomurea rileyi 
é muito efetivo em condições mais elevadas de umidade 
relativa e temperatura.  
c) Lagarta falsa-medideira: Penetram na planta de soja à 
altura do colo, cavando uma galeria ascendente no interior 
do caule, alimentando-se do mesmo. Na entrada dessa 
galeria pode ser observado o abrigo formado por detritos 
ligados entre si por fios de seda secretados pela lagarta, o 
qual é utilizado na movimentação entre as plantas atacadas 
e também como abrigo na fase de pupa.Controle: Os solos 
sob sistema de semeadura direta, por geralmente reter mais 
umidade, têm menores problemas com a praga. O preparo 
antecipado do solo através do sistema convencional (30 
dias antes) diminui os problemas com a praga, porém 
aumenta riscos de erosão.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20) O levantamento topográfico pode ser dividido em 
planimétrico e altimétrico. Sobre levantamento 
topográfico planimétrico é CORRETO afirmar: 
a) Compreendendo o conjunto de operações de um ponto 
inicial, pela direção da linha entre este ponto inicial e um 
segundo ponto especificado, e pelas duas dimensões (a e 
que definem o elipsoide utilizado para representação da 
superfície terrestre. 
b) Compreendendo o conjunto de operações necessárias 
para a determinação de pontos e feições do terreno que, 
além de serem projetados sobre um plano horizontal de 
referência, terão sua representação em relação a um plano 
de referência vertical ou de nível através de suas 
coordenadas X, Y e Z (representação tridimensional). 
c) Compreendendo o conjunto de operações necessárias 
para a determinação de pontos e feições do terreno que 
serão projetados sobre um plano horizontal de referência 
através de suas coordenadas X e Y (representação 
bidimensional). 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
21) A temperatura do ar exerce influência sobre vários 
aspectos da produtividade vegetal, estando relacionada 
com o crescimento e desenvolvimento das plantas, 
devido ao seu efeito na velocidade das reações 
químicas e dos processos internos de transporte. 
Assinale a alternativa CORRETA sobre temperatura e 
dormência de plantas de clima temperado: 
a) Espécies frutíferas de clima temperado de folhas caducas 
(Criófilas ou Caducifólias) apresentam um período de 
repouso invernal, durante o qual as plantas  apresentam 
crescimento vegetativo visível. 
b) O NHF(Número de Horas de Frio) é definido como o 
número de horas em que a temperatura do ar permanece 
abaixo de determinada temperatura crítica durante certo 
período. Essa temperatura crítica normalmente é 
considerada igual a 7º C por ser aplicável à maioria das 
espécies criófilas, mais exigentes em frio. 
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c) Para as espécies menos exigentes considera-se a 
temperatura-base de 10º C . O NHF( Número de Horas de 
Frio) varia entre espécies e variedades, e quanto mais 
exigente for a espécie maior o valor de NHF (Número de 
Horas de Frio). 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22) As sementes deverão ser armazenadas quando não 
tiverem uso imediato. Assim, após o beneficiamento, as 
sementes devem ser armazenadas adequadamente para 
que a sua viabilidade (germinação) se mantenha. 
Quanto à capacidade de armazenamento, as sementes 
podem ser divididas em dois grupos: ortodoxas e 
recalcitrantes: Assinale a alternativa CORRETA sobre 
as ortodoxas: 
a)São aquelas que podem ser secadas e armazenadas por 
um longo período de tempo, a baixas temperaturas, sem 
perder sua capacidade de germinar. 
b)São aquelas que perdem rapidamente a sua viabilidade, 
não suportando secagem e armazenamento. 
c) São aquelas que podem ser secadas e armazenadas por 
um curto período de tempo a temperaturas normais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) Horizontes do solo são as diferentes camadas que 
constituem o solo, formadas pelos processos 
pedogenéticos .Os horizontes e as camadas do solo são 
designados por letras maiúsculas. Assinale a alternativa 
CORRETA referente a essas designações através das 
letras: 
a) Horizonte O - É um horizonte orgânico, normalmente 
encontrado em áreas com excesso de água, como os 
banhados ou várzeas. O excesso de água inibe a ação dos 
microrganismos aeróbios (aqueles que necessitam de O2 
para sobreviverem), limitando muito a decomposição da 
matéria orgânica. 
b) Horizonte B- Também é um horizonte orgânico, o 
horizonte B é constituído por uma manta de folhas, galhos, 
flores, frutos, restos e dejetos de animais, depositados 
sobre o horizonte A. 
c)Horizonte A - É formado pela incorporação de matéria 
orgânica aos constituintes minerais do solo com os quais 
fica intimamente misturada. O conteúdo de matéria orgânica 
é mais baixo, quando comparado com o dos horizontes O e 
H, com teores raramente superiores a 10%, sendo por isso 
considerado um horizonte mineral. Este horizonte tem 
grande importância agrícola ,local onde concentra a maior 
parte das raízes das plantas e ambiental ,horizonte 
superficial que primeiro recebe os poluentes depositados 
sobre o solo. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24)Sobre a classificação  dos  variados tipos de solos 
brasileiros assinale a alternativa CORRETA que se 
refere aos luvissolos: 
a) Compreendem solos que apresentam atividade da fração 
argila bastante elevada no horizonte subsuperficial, sendo o 
superficial do tipo A chernozêmico (espesso, escuro, bem 
estruturado, rico em matéria orgânica e com alta saturação 
por bases). São normalmente escuros, pouco coloridos, 
moderadamente ácidos a fortemente alcalinos, portanto, de 
elevada fertilidade natural e com presença de minerais de 
esmectita e/ou vermiculita na fração argila. Distribuem-se 
predominantemente em duas grandes áreas situadas ao sul 
(Rio Grande do Sul) e leste do Brasil (Bahia). 
b) Compreendem solos com elevada fertilidade natural, 
dotados de argilas com alta capacidade de retenção de íons 

trocáveis (argila de atividade alta) e saturação por bases 
também alta (elevada capacidade de retenção de 
nutrientes) nos horizontes subsuperficiais, imediatamente 
abaixo de horizontes do tipo A fraco ou moderado (baixos 
teores de matéria orgânica, pouco espessos e baixa a 
média capacidade de retenção de nutrientes). Áreas 
expressivas são encontradas no nordeste brasileiro, onde 
se distribuem principalmente na zona semiáridas. 
c)Compreendem solos de baixa fertilidade natural e 
elevados teores de alumínio extraível (Al3+); em alguns 
solos desta classe ocorre um significativo aumento do 
conteúdo de argila em profundidade; em outros este 
aumento é menos pronunciado. Em geral, são bem 
estruturados e distribuem-se na região subtropical do Brasil, 
especialmente nos Estados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, mas as maiores extensões deles é na 
Amazônia Ocidental, sob condições tropicais e equatoriais, 
predominantemente. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25)Alguns nutrientes são essenciais para as plantas 
sendo divididos em macronutrientes e micronutrientes 
.Analise as afirmativas abaixo referente aos 
micronutrientes: 
I-Carbono: Este nutriente entra na planta pelos estômatos, 
através do dióxido de carbono (CO2) e é assimilado no 
processo de fotossíntese. 
II-Manganês: O Mn tem função de ser um ativador de 
enzimas na planta, além de atuar no processo de 
fotossíntese. 
III-Ferro: Este nutriente atua na atividade de várias enzimas 
da planta, faz parte da constituição de moléculas envolvidas 
na fotossíntese e respiração e está envolvido no processo 
de produção de ATP (energia). 
IV-Cobre: O cobre (Cu) é absorvido pela planta na forma 
Cu+2. Na planta, tem como principal função a ativação de 
enzimas que estão envolvidas em diversos processos 
fisiológicos, como na fotossíntese, respiração, transporte de 
foto assimilados, FBN, formação da parede celular, síntese 
de DNA e RNA e metabolismo de proteínas. Também atua 
na resistência das plantas às doenças. 
V- Potássio (K): É um dos nutrientes exigidos em maiores 
quantidades pelas culturas. Sua principal função na planta é 
ser um ativador enzimático, atuando em mais de 120 
enzimas, nos mais diversos processos vitais da planta. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)II- III- IV. 
b)I- III- V. 
c)I- IV - V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 


