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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Práticas Agrícolas 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Patógenos radiculares, também denominados fitopatógenos habitantes do solo, podem ser definidos 

como organismos que passam a maior parte de seu ciclo de vida no solo, infectam órgãos subterrâneos 

ou caules das plantas, têm capacidade de sobreviver no solo por um longo período na ausência de seus 

hospedeiros, possuem capacidade de competição saprofítica e seus estádios de disseminação e 

sobrevivência são confinados ao solo, embora alguns possam produzir esporos disseminados pelo ar 

ou água. Assinale a alternativa que contenha um fungo de solo: 

A) Cercospora sojina 

B) Oidium spp 

C) Rhizoctonia solani 

D) Phyllosticta sp 

 

02. No algodoeiro a ramulose pode manifestar-se em plantas de qualquer idade, desenvolvendo-se, de 

preferência, nos tecidos jovens. Os sintomas diretos aparecem primeiramente nas folhas novas, tanto 

na haste principal como nas laterais, na forma de manchas necróticas, mais ou menos circulares quando 

situadas no limbo entre as nervuras, e alongadas quando no sentido longitudinal. O nome do agente 

causal dessa doença é: 

A) Verticilium dahliae 

B) Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides 

C) Thanatephorus cucumeris 

D) Stemphylium solani 

 

03. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Esta 

lei considera criança a pessoa de até ________________anos.” 

A) 12  

B) 13  

C) 14  

D) 15  

 

04. Segundo a Lei nº 8.069 é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a oito anos de idade. 

B) Oferta de ensino vespertino regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. 

C) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
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D) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede 

regular de ensino. 

 

05. Sobre o processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) marque (V) para as 

alternativas verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo: 

(__) - Teve início a partir do estudo de propostas curriculares de Estados e Municípios brasileiros, da análise 

realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre os currículos oficiais e do contato com informações relativas 

a experiências de outros países. 

(__) - Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro nível de concretização curricular. 

(__) - São uma referência nacional para o ensino fundamental; estabelecem uma meta educacional para a 

qual devem convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais como os projetos 

ligados à sua competência na formação inicial e continuada de professores, à análise e compra de livros e 

outros materiais didáticos e à avaliação nacional. 

(__) - Apesar de apresentar uma estrutura curricular completa, os Parâmetros Curriculares Nacionais são 

abertos e flexíveis. 

A) V-V-F-F. 

B) F-V-V-F. 

C) F-F-V-V. 

D) V-V-V-V. 

 

06. Sobre a evapotranspiração é correto afirmar: 

A) É a forma pela qual a água da superfície terrestre passa para a atmosfera no estado de vapor, 

tendo papel importantíssimo no Ciclo Hidrológico em termos globais.  

B) É um processo envolve apenas a evaporação da água de superfícies de água livre (rios, lagos, 

represas e oceanos). 

C) É um processo físico de mudança de fase, passando do estado líquido para o estado gasoso. 

D) É um processo biofísico pelo qual a água que passou pela planta, fazendo parte de seu 

metabolismo, é transferida para a atmosfera preferencialmente pelos estômatos. 

 

07. O clima equatorial: 

A) Predomina nas partes altas do Planalto Atlântico do Sudeste, estendendo-se pelo norte do 

Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Apresenta temperaturas médias entre 18º C e 22º C e 

amplitude térmica anual entre 7º C e 9º C. 
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B) Domina a região amazônica e se caracteriza por temperaturas médias entre 24º C e 26º C e 

amplitude térmica anual (diferença entre a máxima e a mínima registrada durante um ano) de 

até 3º C. As chuvas são abundantes (mais de 2.500 mm/ano) e regulares, causadas pela ação da 

massa equatorial continental. No inverno, a região pode receber frentes frias originárias da 

massa polar atlântica. 

C) Predomina nas depressões entre planaltos do sertão nordestino e no trecho baiano do vale do 

Rio São Francisco. Suas características são temperaturas médias elevadas, em torno de 27º C, e 

amplitude térmica em torno de 5º C. 

D) Predomina ao sul do Trópico de Capricórnio, compreendendo parte de São Paulo, Paraná e Mato 

Grosso do Sul e os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Caracteriza-se por 

temperaturas médias inferiores a 18º C, com amplitude térmica entre 9º C e 13º C.  

 

08. Sobre os fungicidas sistêmicos do grupo químico dos benzimidazóis, assinale a assertiva incorreta: 

A) Pirazophos e Kitazin são fungicidas do grupo dos benzimidazóis recomendados para o controle 

específico da brusone do arroz. 

B) O uso continuo de alguns benzimidazóis, como o Carbendazin pode contaminar o lençol freático 

e prejudicar a vida de alguns seres vivos. 

C) A maior limitação ao uso dos benzimidazóis deve-se seguramente ao desenvolvimento de 

resistência de alguns fungos aos componentes desse grupo. 

D) Benomyl, Thiabendazole, Tiofanato, Tiofanato metílico e Fuberidazole são exemplos de fungidas 

sistêmicos do grupo dos benzimidazois. 

 

09. São exemplos de fungicidas protetores: 

A) Captan e Benomyl. 

B) Chlorotalonil e Metalaxyl. 

C) Zineb e Tiofanato metílico. 

D) Chlorotalonil e Mancozeb. 

 

10. Os adultos são mariposas que podem atingir até 5 cm de envergadura e têm coloração que varia do 

pardo ao marrom. A cabeça, o tórax e as asas anteriores apresentam pontuações e manchas escuras de 

vários formatos. As asas posteriores são mais claras, podendo ser translúcidas e apresentar manchas. 

Os ovos são depositados em colmos, hastes, folhas ou no solo. Eles são esbranquiçados e podem ser 

encontrados isolados ou em grupos. As lagartas são robustas, lisas e de coloração variável, com 

predominância do cinza-escuro e marrom com pontuações pretas. Possuem hábito noturno e durante 

o dia ficam abrigadas sob a vegetação morta, em buracos ou sob torrões, normalmente próximos das 
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plantas das quais se alimentam. Uma importante característica é que se enrolam quando perturbadas. 

A praga descrita no trecho acima é a: 

A) Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda). 

B) Lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus). 

C) Lagarta-rosca (Agrotis ipsilon). 

D) Lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea). 

 

11.  Feromônios são substancias: 

A) Produzidas por diversos animais que agem como repelentes contra seus predadores. 

B) Produzidas por uma espécie que quando entra em contato com outra espécie diferente provoca 

uma reação benéfica à espécie emissora. 

C) Que emitidas por um organismo de uma espécie provoca uma resposta em um organismo de 

outra espécie que se beneficia deste estimulo (favorecem a espécie receptora). 

D) Secretadas por um indivíduo e que permitem a sua comunicação com outros indivíduos da 

mesma espécie. 

 

12. São métodos de controle cultural de plantas daninhas, exceto: 

A) Densidade de plantio. 

B) Solarização. 

C) Época de plantio. 

D) Espaçamento entre plantas. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 

 

14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 



6 
 

A) Perigoso. 

B) Moral. 

C) Nefas. 

D) Lícito. 

 

15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética explicativa. 

B) Oração coordenada sindética conclusiva. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  

A) Por que. 

B) Porque. 

C) Por quê. 

D) Porquê. 

 

17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 

B) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 

Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

B) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 
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C) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

D) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 

 

19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) V-V-V-F. 

 

20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 

candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

C) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


