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A expressão Desenvolvimento Sustentável vem
sendo utilizada de diversas formas, na promoção do que
se espera ser uma grande evolução da humanidade. Há
alguns anos, essa expressão, além das prerrogativas
associadas a ela, foi determinada por meio de diversas
reuniões dos grupos de estudo no âmbito das
Universidades e mesmo dos organismos da ONU. Uma
comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.
Um relatório final foi publicado pela Oxford
University em 1987, intitulado “Our Common Future”.
Desse documento surge o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem que se cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
Essa definição é apoiada, segundo o relatório, em outros
dois conceitos chave. Um deles trata das necessidades
básicas para sobrevivência, priorizando políticas para
os países mais pobres. O outro trata das limitações
impostas ao crescimento das nações em geral,
associadas principalmente ao estado de desenvolvimento
tecnológico e de organização social em que se
encontram.
E o papel do profissional de Engenharia nesse novo
perfil de desenvolvimento? Com toda essa evolução nos
conceitos de produção e consumo, principalmente com
foco para a eficiência nos processos e na redução das
emissões, é certo que os engenheiros possuam posição
de destaque no Desenvolvimento Sustentável. Todas as
modalidades de engenharia, além de economia e das
inúmeras outras, são extremamente importantes para a
compreensão desses novos conceitos já conhecidos e
aplicados mundialmente. Nesse caso, devemos difundir,
através dos mais diversos veículos de comunicação, a
importância da educação para formação de bons
engenheiros, comprometidos com o meio ambiente, e
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que consigam assimilar, com mais profundidade, as
questões econômicas e sociais atreladas às inovações
tecnológicas.
Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função, uma vez
que ele concebe, projeta, cria e inova em diversos
segmentos, sempre com a visão de longo prazo. Um
bom exemplo é sem duvida o das grandes obras
hidrelétricas, como a barragem de Itaipu, que foi
reconhecida à época como grande obra da engenharia
moderna e até hoje provê grande parte de nossa energia
e orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual.
Enfim, para as indústrias e empresas que
empregam engenheiros, o Desenvolvimento Sustentável
é um objetivo fundamental a ser perseguido, tendo em
vista as novas exigências do mercado globalizado.
Certamente as chances de uma empresa prosperar são
cada vez menores se ela não levar em conta os aspectos
sustentáveis na sua corporação e, nesses aspectos,
devem estar bem claras as questões sociais, ambientais
e econômicas, sendo que cabe aos engenheiros
interpretar as inovações e garantir a correta aplicação
daquilo que tange suas áreas de atuação.

POLIQUEZI, Augusto. O Papel da Engenharia no Desenvolvimento
Sustentável. Disponível em: <http://pactoglobalcreapr.wordpress.com/
2011/02/04/o-papel-da-engenharia-no-desenvolvimento-sustentavel/>.
Acesso em: 5 jan. 2013.

Questão

1

De acordo com o texto, o papel da engenharia no
desenvolvimento sustentável
01) não é reconhecido, pois muitas corporações ainda não
compreenderam a importância de um modelo econômico
que não cause impacto na perpetuação de gerações
futuras.
02) alicerça-se na capacidade dos engenheiros de aplicar os
elementos próprios de sua área de atuação,
compreendendo e respeitando as exigências voltadas
para os aspectos sustentáveis.
03) está diretamente relacionado ao crescimento econômico
de corporações que supervalorizam engenheiros
comprometidos com a preservação ambiental na
contemporaneidade.
04) só terá relevância se a sociedade entender a importância
do engenheiro no processo de preservação ambiental
para a manutenção das gerações futuras.
05) exige uma mudança de comportamento e de valores dos
engenheiros, que ainda praticam técnicas que vão de
encontro às propostas de desenvolvimento sustentável.
Conhecimentos Gerais - Português

1

Questão

2

A partir da leitura do texto, é correto afirmar:
01) O setor que mais se discute a necessidade do
desenvolvimento sustentável é o da engenharia, em todas
as suas modalidades.
02) O principal objetivo da criação da Comissão Brundtland
foi a garantia da mudança de comportamento por parte
dos países desenvolvidos em relação ao desenvolvimento
sustentável.
03) É constatada a importância da educação na formação de
engenheiros comprometidos com a preservação do meio
ambiente, pois são capazes de compreender a realidade
econômica e social no contexto das novas tecnologias.
04) Embora a engenharia pressuponha uma atividade de
impacto ambiental, o engenheiro tem obrigação de
comprometer-se com as demandas do desenvolvimento
sustentável na contemporaneidade.
05) As corporações que empregam engenheiros precisam
assegurar a formação de profissionais que estejam
conectados com os projetos de preservação ambiental.
Questão

3

Leia as afirmações:
I.

II.

III.

Para o relatório “Our Common Future”, o âmago da
discussão versa sobre a sobrevivência de países mais
pobres, que não conseguem se inserir em projetos de
desenvolvimento sustentável de alto de custo.
A essência do Desenvolvimento Sustentável explicita a
necessidade de um crescimento econômico que não
comprometa a existência das gerações futuras.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável alicerça-se na
necessidade de sobrevivência e nos limites impostos ao
crescimento das nações.

Está correto, apenas, o contido em
01) I
02) II
03) III
Questão

04) I e II
05) II e III

4

A análise do fragmento em destaque está correta na
alternativa:
01) A palavra “comissão” é o núcleo do termo agente da ação
verbal.
02) Há, em todo o fragmento, dois termos subjetivos e um
complemento verbal.
03) A expressão “no intuito de formar grupos técnico/científicos”
é um modificador verbal que explicita uma ideia de modo.
04) O termo preposicionado “dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais” modifica o substantivo “compreensão”.
05) A oração “que promovessem a compreensão dos efeitos
da acelerada deterioração do meio ambiente e do
esgotamento dos recursos naturais” funciona
morfologicamente como adjetivo, restringindo o sentido do
substantivo “grupos”.
Questão

6

Quanto aos elementos coesivos que asseguram a
progressão temática do texto, é correto afirmar:
01) O pronome “ela” (l. 5) retoma, na tessitura do texto, o termo
humanidade.
02) O termo preposicionado “Desse documento” (l. 15) retoma
a expressão “relatório final” (l. 13), acrescentando-lhe novo
conceito.
03) O termo coesivo “segundo” (l. 20) retoma um termo já
citado a partir de uma comparação.
04) Em “para formação de bons engenheiros” (l. 39-40) a
preposição “para” apresenta semântica equivalente ao da
frase “Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função” (l. 44-45).
05) O elemento coesivo “uma vez que” (l. 45-46) pode ser
substituído por “quando”, sem prejuízo semântico.
Questão

7

Na frase “Certamente as chances de uma empresa prosperar
são cada vez menores se ela não levar em conta os
aspectos sustentáveis na sua corporação” (l. 58-60), a
expressão que substitui o SE, fazendo as devidas alterações,
mas sem comprometer o sentido, está presente na
alternativa

No trecho “Todas as modalidades de engenharia, além de
economia e das inúmeras outras, são extremamente
importantes para a compreensão desses novos conceitos
já conhecidos e aplicados mundialmente.” (l. 33-37), os
advérbios “além de economia e das inúmeras outras”
e “extremamente” expressam, respectivamente, ideia de

01) ainda que.
02) se bem que.
03) caso.

01)
02)
03)
04)
05)

01) “essa expressão, além das prerrogativas associadas a
ela, foi determinada por meio de diversas reuniões dos
grupos de estudo” (l. 4-6).
02) “Um deles trata das necessidades básicas para
sobrevivência” (l. 21-22).
03) “é certo que os engenheiros possuam posição de
destaque no Desenvolvimento Sustentável” (l. 32-33).
04) “Nesse caso, devemos difundir, através dos mais diversos
veículos de comunicação, a importância da educação”
(l. 37-39).
05) “orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual”
(l. 52-53).

adição e intensidade.
concessão e modo.
condição e adição.
comparação e lugar.
causa e efeito.

Questão

5

“Uma comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.” (l. 7-12)
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Questão

04) embora.
05) conquanto.

8

A alternativa cujo texto explicita um sujeito paciente é a

Conhecimentos Gerais - Português

2

Questão

9

O uso do sinal de interrogação em “E o papel do profissional
de Engenharia nesse novo perfil de desenvolvimento?”
(l. 28-29) objetiva

Questões 11 e 12
Texto:

01) negar a ideia desenvolvida no parágrafo anterior por meio
de uma pergunta que já é respondida no primeiro
parágrafo.
02)

introduzir um questionamento que não será respondido
pelo articulista ainda que ele saiba a resposta.

03) levantar uma dúvida quanto a um fato apresentado como
verdade absoluta por profissionais da área de engenharia.
04) explicitar o diálogo direto entre o articulista e seu
interlocutor, trazendo-o para dentro da própria construção
de sentido do texto.
05) retificar uma ideia defendida nos primeiros parágrafos
que vai de encontro à ideologia do articulista.
Questão

10

“Desse documento surge o que se pode chamar da definição
mais completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável,
que trata exatamente da garantia de manter o
desenvolvimento sem que se cause incapacidade de recursos
para a perpetuação das próximas gerações.” (l. 15-19)

Mantendo o sentido original, o fragmento do texto está
devidamente reescrito em:
01) Surgindo desse documento, o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla é o Desenvolvimento
Sustentável, de que trata exatamente a garantia de manter
o desenvolvimento, mesmo que se cause a incapacidade
de recursos para a perpetuação das próximas gerações.
02) Desde que não cause incapacidade de recursos a fim de
que as próximas gerações se perpetuem, surge desse
documento, o que se pode chamar da definição mais
completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável, o que
trata exatamente de garantir a manutenção do
desenvolvimento.
03) O que se pode chamar da definição mais completa e
ampla de Desenvolvimento Sustentável surge desse
documento, o qual trata da garantia de manter exatamente
o desenvolvimento, antes que cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
04) Surge, desse documento, aquilo que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o qual trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem causar incapacidade de recursos
a fim de que as próximas gerações perpetuem.
05) Surge o que desse documento pode se chamar de
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento, ainda que não cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das gerações próximas.
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PARA UMA PROFISSÃO... Disponível em: <http://www.fanor.edu.br/
acontece/feliz-dia-do-engenheiro!/459#.UOXdKnc2eSo>. Acesso em :
6 jan. 2013.

Questão

11

A partir da análise dos elementos verbais e não verbais que
compõem o anúncio em destaque, é correto afirmar que o
principal objetivo desse texto é
01) divulgar as principais funções do profissional da área de
engenharia.
02) enumerar as particularidades do profissional de
engenharia no contexto contemporâneo que exige um
olhar voltado para a preservação do meio ambiente.
03) expressar deferência a um profissional de mérito diante
de seus grandes compromissos com sociedade.
04) persuadir os leitores desse texto sobre a importância dos
engenheiros para o desenvolvimento econômico de uma
sociedade.
05) validar a importância do profissional de engenharia como
aquele que é responsável pelo meio ambiente.
Questão

12

No que se refere à análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto verbal do anúncio em destaque, está
correta a alternativa
01) A preposição “para” é um elemento coesivo que sugere
uma ideia de avaliação quanto ao profissional
apresentado.
02) A palavra “nobre”, no contexto em que está inserida, pode
ser substituída por “inerte” sem prejuízo morfossintático
e semântico.
03) A palavra “tão” explicita a ideia de quantidade em relação
à diversidade de engenharias.
04) A forma verbal “é” evidencia um desvio em relação à
concordância proposta pela norma culta, já que o seu
sujeito é o termo “parabéns”.
05) A vírgula que separa as duas estruturas que compõem
a frase pode ser substituída por dois pontos, sem prejuízo
de sentido.
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Questão

13

O jogo de palavras que se estabelece na charge analisada permite
inferir:
01) A construção civil é vista pelo cidadão como o grande causador
da destruição ambiental.
02) É necessária uma reflexão sobre a conduta ética dos engenheiros
que trabalham nos grandes centros urbanos.
03) O desenvolvimento de um centro urbano, respaldado pela
construção civil, não pode perder de vista o comprometimento com
a preservação ambiental.
04) Os grandes desastres ecológicos têm suas origens em
construções civis que não se preocupam com as ações que geram
impactos ambientais.
05) É responsabilidade dos governantes a garantia de um
desenvolvimento sustentável no que diz respeito às atividades da
construção civil.

Questões 14 e 15

Disponível em: <http://engenhariacivile meioambiente.
blogspot.com.br/2010/05/charge-acima-mostra-queengenharia.html>. Acesso em: 5 jan. 2013.

POR QUE a gente faz... Disponível em: <http://colunistas.ig.com.br/cip/tag/responsabilidade-social/>. Acesso em: 7 jan. 2013.

Questão

14

Infere-se do anúncio publicitário que
01) a empresa em destaque não prescinde de sua responsabilidade social diante de sua principal atividade.
02) o principal objetivo do enunciador do texto é divulgar o comprometimento das empresas que trabalham na área da construção
civil com o desenvolvimento sustentável.
03) algumas empresas já garantem a produção de cimentos que não geram impacto no meio ambiente.
04) a empresa anunciante é representante de uma ideologia com a qual os leitores do anúncio não concordam.
05) a empresa em destaque não prioriza sua principal atividade, desvirtuando-se de sua função essencial.
Questão

15

A palavra “só”, em todas as ocorrências no texto publicitário, explicita ideia de
01) limite.
02) condição.
03) exclusão.

04) inclusão.
05) intensidade.
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Atualidades — Questões de 16 a 25
Questão

16

05) O aterro sanitário representa o que há de mais primitivo
em termos de disposição final de resíduos sólidos, pois
contamina os mananciais subterrâneos e descaracteriza
os ambientes naturais pela liberação de odores
desagradáveis.
Questão

18

O saneamento básico é fator de proteção à qualidade de
vida, e sua inexistência compromete a saúde pública, o
bem-estar e o meio ambiente.
Sobre os efeitos das ações de saneamento básico na
saúde, é correto afirmar:

Disponível em: <http://www.google.com.br/mgres?q=Sistemas+
ide+disposi%C3%A7%C3%A3o+e+de+tratamento+de+lixo,+limpeza+p%C3>
Acesso em: 7 jan. 2013.

A charge apresentada tem como principal mensagem
evidenciar:
01) O esgotamento dos recursos naturais do Planeta.
02) Os impactos ambientais sofridos pelo Planeta,
decorrentes da ação antrópica.
03) Os riscos de doenças endêmicas, provocadas pelo
aquecimento global, e a perda do ozônio.
04) As consequências dos desmatamentos, afetando a
sustentabilidade do Planeta.
05) A ineficiência de políticas públicas voltadas para a
preservação do meio ambiente.
Questão

17

A incerteza da destinação final de resíduos sólidos implica
a ocorrência de problemas sociais, sanitários e poluição do
meio.
Sobre os sistemas de disposição e tratamento do lixo no
Brasil, é correto afirmar:
01) Uma técnica importante, em razão da composição do lixo
urbano no país, é a compostagem, forma de tratamento
biológico da parcela orgânica do lixo.
02) Os resíduos patológicos, sépticos e hospitalares são
tratados pelo método conhecido como reciclagem
industrial que, antes da destinação final, trata os resíduos,
evitando a contaminação do meio ambiente.
03) O aterro controlado é a forma de disposição mais usada
no país, porque os problemas ambientais, relacionados
à contaminação do solo, da água e do ar, são evitados,
em decorrência do uso de tecnologias avançadas em
engenharia e saneamento.
04) A incineração é o tratamento mais indicado e adequado
à realidade das cidades brasileiras, além de ser o método
de disposição final mais seguro, pois evita a emissão de
gases tóxicos para a atmosfera.
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01) A redução e controle da doença de Chagas está
diretamente relacionada ao esgotamento sanitário
adequado.
02) As melhorias sanitárias domiciliares são fatores que
contribuem para a eliminação da leptospirose e da
leishmaniose.
03) A incidência de casos de escabiose diminui a partir do
acondicionamento e destino final adequado dos resíduos
sólidos.
04) A água de boa qualidade, aliada ao seu fornecimento
contínuo, assegura a redução e o controle de doenças
como a disenteria bacilar e o tracoma.
05) A eliminação de locais de reprodução de insetos, através
da drenagem, é responsável pela extinção de doenças,
a exemplo da dengue e da toxoplasmose.
Questão

19

A finalidade do saneamento básico está em proteger e
melhorar as condições de vida da população. Com o seu
crescimento acelerado, os problemas relativos ao esgoto
aumentaram em grande escala, devido à deficiência de
processos adequados de manipulação dos dejetos,
originando diversos tipos de contaminação ambiental. Os
artrópodes têm grande importância na saúde pública por
transportarem agentes infecciosos, causando diversas
moléstias. Entre esses, podem-se citar os de maior interesse
sanitário, como os insetos, aracnídeos e escorpiões.
Observa-se que as moscas e as baratas transmitem a febre
tifoide e a diarreia infecciosa, por meio do transporte de microorganismos patogênicos em suas patas para os alimentos
e utensílios. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de
saneamento. Brasília: MS/FUNASA, 2004. p. 328.

Levando-se em consideração as informações do texto
apresentado, dentre as medidas para o controle da
transmissão das doenças causadas por insetos estão,
exceto:
01) Higiene do meio e conhecimento da biologia do inseto,
seus hábitos de vida, características e reprodução.
02) Ecologia do ambiente e vigilância sanitária.
03) Conscientização e cooperação da comunidade.
04) Eliminação dos meios favoráveis ao desenvolvimento dos
insetos e vigilância epidemiológica.
05) Queimadas ou destruição da vegetação para evitar a
proliferação dos insetos.
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

20

Questão

22

Os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais
estão interligados e todas as pessoas comprometidas
podem forjar soluções includentes.
Pensando assim, identifique com V as afirmativas que
podem apontar para essas soluções e com F, as demais.

Disponível em <http://www.google.com.br/search?num=10&hl=ptR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=455&q=Fundamentos+da+
ecologia+humana&oq=Fundamentos+da+ecologia+humana&gs_l=img.>
Acesso em: 10 jan. 2013.

Historicamente, a partir do advento da fase agrícola, com
a domesticação de plantas e animais, e diante do avanço
cientifico e da inovação da tecnologia industrial, o homem,
em seu sentido genérico, passou a ser o grande modificador
do ambiente.
Por isso, determina-se que ecologia humana depende da
contribuição de várias áreas do conhecimento como:
engenharia, arquitetura, matemática, geografia, geologia,
saúde ocupacional, epidemiologia, sociobiologia, genética,
cibernética, ciências políticas, sociologia, entre outras, que
procuram caracterizar a ecologia humana como o estudo
interdisciplinar das interações entre o homem e o ambiente,
num plano sistêmico.
Associando-se a imagem ao texto apresentado, a unidade
funcional básica, que inclui tanto organismo, como o
ambiente abiótico e cada um influenciando as propriedades
do outro e necessários para a conservação da vida na terra,
denomina-se:
01) Biosfera.
02) Ecossistema.
03) Ecologia humana.
Questão

04) Biodiversidade.
05) Autoecologia.

21

A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a
natureza e o universo de forma interdisciplinar.
Deve também estimular a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias
democráticas e de interação entre as culturas.
Levando-se em consideração as afirmativas apresentadas,
pode-se inferir que a Educação Ambiental deve
01) ter como base o pensamento crítico e inovador, em
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal e
informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade.
02) ser neutra, porque não é um ato político.
03) tratar as questões particulares críticas, suas causas e
interrelações em uma perspectiva isolada, fora do seu
contexto social e histórico.
04) desconsiderar a cooperação mútua e equitativa nos
processos de decisão para não dificultar as ações
educativas.
05) valorizar as diferentes formas de conhecimento por ser
diversificado, acumulado e produzido socialmente, para
que seja patenteado ou monopolizado.
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( ) Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos
outros e não arriscar a destruição e a diversidade da vida.
( ) Determinar mudanças fundamentais de valores,
instituições e modos de vida.
( ) Entender que, quando as necessidades básicas forem
atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente
voltado a ser mais e não a ter mais, pensando nas
gerações futuras.
( ) Usar a informação, a ciência e a tecnologia necessárias
para atender a todos, visando a reduzir os impactos ao
meio ambiente.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F
Questão

04) V F V F
05) F F V F

23

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em
biodiversidade. Abriga cerca de 20% de todas as espécies
conhecidas, mas também é onde se localizam dois dos
hotspots do Planeta, que se constituem em áreas
riquíssimas em biodiversidade ameaçada de destruição.
Os hotspots a que o texto faz referência correspondem:
01)
02)
03)
04)
05)

Ao Complexo do Pantanal e à Mata de Araucária.
À Mata Atlântica e ao Cerrado.
À Mata de Araucária e à Floresta Amazônica.
Ao Cerrado e ao Complexo do Pantanal.
À Floresta Amazônica e à Mata Atlântica

Questão

24

Atualmente, existem vários processos de tratamento de
esgoto, individuais ou combinados.
Com relação aos tratamentos de esgoto, identifique com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os processos em que há predominância de atividades
de decantação e incineração podem ser classificados
como químicos, pois, para essas atividades, utiliza-se a
adição de elementos minerais.
( ) O tratamento preliminar consiste na remoção de
poluentes específicos, sendo bastante utilizado no Brasil.
( ) A utilização de micro-organismos para que os processos
possam se efetivar, caracteriza o tratamento terciário.
( ) O tratamento secundário corresponde à etapa, na qual a
remoção de matéria prima se dá por meio de processos
aeróbicos ou anaeróbicos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F

04) V F V F
05) F F V V
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Questão

25

A Lei 9985, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza que define
Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas juridicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com o objetivo de conservar os limites definidos,
sob regime espacial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”
Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre Unidades de Conservação, associe a Unidade de Conservação expressa
na Coluna I às suas características, contidas na Coluna II.
(1) Área de Relevante Interesse Ecológico
(2) Monumento Natural
(3) Parque Estadual
(4) Áreas de Proteção Ambiental

( ) Criados com a finalidade de proteção integral dos elementos
bióticos e abióticos, com objetivos científicos, educacionais e
turismo ecológico.
( ) Apresenta certo grau de ocupação humana, cujo objetivo é
proteger a diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos.
( ) Faz parte do grupo de proteção integral, cujo objetivo básico é
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica.
( ) Pequenas extensões sem ocupação humana, onde abrigam
exemplares raros da biota regional

A alternativa que indica a associação correta, de cima para baixo, é
01) 1, 2, 3, 4
02) 3, 4, 2, 1
03) 2, 3, 1, 4
04) 4, 3, 2, 1
05) 3, 2, 1, 4

# # #
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Conhecimentos Específicos
Engenharia Agronômica - Questões de 26 a 50
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
Questão

26

“Não utilizável para qualquer cultivo de ciclo curto e seu uso
é limitado, de algum modo, para pastagens e florestas por
características tais como solo pouco profundo ou declive
acentuado. Quando a queda pluviométrica é favorável à
produção vegetal, as limitações da classe são provavelmente
declives acentuados e solos rasos ou excessivamente
molhados que não podem ser corrigidos pela drenagem,
prática esta que permitiria seu uso com cultivos regulares.
Apresenta-se medianamente suscetível à danificação, e
possui restrições moderadas em seu uso ou sem práticas
especiais. Os fatores limitantes são o relevo ondulado ou
acidentado, a baixa capacidade de armazenamento de água,
a umidade excessiva e a salinidade ou alcalinidade média,
sendo o solo medianamente erodido e suscetível a erosão”.

O texto faz referência à Classe de solo:
01)
02)
03)

II
III
IV

Questão

30

“No processo de condensação são formadas gotículas muito
pequenas, (elementos de nuvem), que permanecem em
suspensão na atmosfera, não tendo massa suficiente para
vencer a força de flutuação térmica. Para que haja a
precipitação, deve haver a formação de gotas maiores
(elementos de precipitação) resultantes da ___________ das
gotas menores, que ocorre devido a diferenças de
temperatura, tamanho, momentum (movimento turbulento)
e cargas elétricas”.

Em relação à formação das chuvas, a palavra que preenche
corretamente a lacuna apresentada no texto é:

Questão

27
-1

Sob a ótica agronômica, seu emprego tem sido justificado,
principalmente,
01) quando se requer fornecimento de grandes quantidades
de enxofre.
02) na diminuição de concentrações tóxicas do alumínio
trocável nas camadas subsuperficiais do solo.
03) quando se quer a diminuição de cálcio nas camadas
inferiores visando a melhorar o ambiente para o
crescimento radicular.
04) quando se pretende reduzir o enxofre do solo.
05) quando se quer reduzir o cálcio do solo.

28

Pireliômetros e Piranômetros são aparelhos destinados a
medir, respectivamente,
01) perdas de energia e água das plantas.
02) velocidade e intensidade da fotossíntese nas plantas.
03) quantidade de gases presentes na atmosfera do solo e
da planta.
04) pressão atmosférica e pressão estomática.
05) radiação direta e radiação global.
Questão

Questão

01) fusão.
02) coesão.
03) tensão.

04) V
05) VI

O gesso é um sal pouco solúvel (2,0 a 2,5 g L ) e tem sido
empregado na agricultura devido à retirada gradual do enxofre
das formulações, concentrações mais elevadas de nutrientes
nas formulações comerciais e excessiva produção e alta
armazenagem industrial.

Questão

03) determinar medidas de evapotranspiração.
04) quantificar a umidade relativa do ar.
05) quantificar a umidade absoluta do ar.

29

O lisímetro é um aparelho utilizado para:
01) obter medidas de evaporação.
02) determinar medidas de transpiração.
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04) coalescência.
05) dispersão.

31

As folhas são os órgãos de recepção do estímulo necessário
à indução ao florescimento. Inúmeros trabalhos
demonstraram que as folhas são os órgãos que devem ser
expostos à condição fotoperiódica necessária. Experimentos
isolando folhas do restante da planta, transferindo folhas ou
parte de folhas de uma planta a outra, demonstraram que,
uma vez colocadas na condição necessária à indução floral,
transmitem o estímulo e levam o restante da planta a
florescer normalmente.
O elemento responsável por desencadear o processo de
indução floral é
01) fotocromo.
02) fitocromo.
03) mesocromo.
Questão

04) clorofila A.
05) clorofila B.

32

Com relação a um sistema Agrosilvipastoril, é incorreto
afirmar:
01) promove o bem-estar animal.
02) com a queda de folhas e frutos, parte desses nutrientes
se depositam no solo, aumentando a fertilidade.
03) o sistema consegue conservar os recursos naturais,
permitir a infiltração da água, a polinização, o controle
biológico e a retenção do solo.
04) algumas espécies de árvores e arbustos, para uso do
sistema agrosilvipastoris recomendadas, são Acáciamimosa, Luca mansa ou Agulha-de-Adão, Gliricidia e a
Amoreira.
05) o sistema agrosilvopastoril necessita de adubação
externa porque o gado produz adubo, mas em quantidade
insuficiente para aumentar a fertilidade do solo.
Conhecimentos Específicos - Engenharia Agronômica
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Questão

33

As plantas se desenvolvem numa taxa linear, à medida que
se acumulam os graus-dia acima de uma determinada
temperatura, ao passo que, abaixo dessa taxa, o
crescimento e o desenvolvimento da planta se processam
de forma muito reduzida ou mesmo cessam. Para o feijoeiro,
a escolha dessa temperatura tem sido feita de diferentes
formas, todavia muitos autores consideram o seu valor como
sendo de 10º C.
O texto se refere à temperatura:
01)
02)
03)
04)
05)

mínima.
máxima.
média.
base.
ponto de orvalho.

Questão

34

É a designação dada a determinada forma de uma planta
cultivada, correspondendo a um determinado genótipo e
fenótipo que foi selecionado e recebeu um nome único e,
devidamente registrado, com base nas suas características
produtivas, decorativas ou outras que o tornem interessante
para cultivo. Deve manter, durante o processo de propagação,
um conjunto único de características que a distingam de
maneira consistente de plantas semelhantes da mesma
espécie.
O texto faz referência ao termo:
01)
02)
03)
04)
05)

gênero.
variedade.
cultivar.
espécime.
classe taxonômica.

Questão

35

Fenologia é o ramo da Ecologia que estuda os fenômenos
periódicos dos seres vivos e suas relações com as
condições do ambiente. Há muito tempo, estudam-se os
efeitos do ambiente sobre o desenvolvimento fenológico das
plantas.
São considerados importantes os seguintes fatores do meio
na Região Nordeste, exceto:
01)
02)
03)
04)
05)

temperatura do ar.
regime pluviométrico.
fotoperíodo.
ocorrência de frio.
variação da temperatura do solo.

Questão

36

Entre os fatores do ambiente, a água é o que mais influencia
o processo de germinação das sementes. Com a absorção
de água, por embebição, ocorre a reidratação dos tecidos
e, consequentemente, a intensificação da respiração e de
todas as outras atividades metabólicas, que resultam em
fornecimento de energia e nutrientes necessários para a
retomada de crescimento por parte do eixo embrionário.
Sendo assim, a velocidade de absorção de água no
processo de germinação não varia com:
01)

o fotoperíodo da espécie.
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02) o número de poros distribuídos sobre a superfície do
tegumento.
03) a disponibilidade de água.
04) a temperatura.
05) a espécie.
Questão

37

A dormência de sementes é um processo caracterizado pelo
atraso da germinação, quando as sementes, mesmo em
condições favoráveis (umidade, temperatura, luz e oxigênio),
não germinam. Cerca de dois terços das espécies arbóreas
possuem algum tipo de dormência, cujo fenômeno é comum
tanto em espécies de clima temperado (regiões frias), quanto
em plantas de clima tropical e subtropical (regiões quentes).
O fenômeno de dormência em sementes é um recurso
utilizado pelas plantas para germinarem na estação mais
propícia ao seu desenvolvimento, buscando, através disso,
a perpetuação da espécie (garantia de que alguns indivíduos
se estabeleçam) ou colonização de novas áreas.
Dentre os processos para quebra de dormência das
sementes, encontra-se, exceto
01)
02)
03)
04)
05)

escarificação química.
escarificação mecânica.
estratificação.
água quente.
água fria.

Questão

38

Como mecanismo de resistência à seca, as plantas
apresentam rápido desenvolvimento fenológico e alto grau
de plasticidade, sendo capazes de completar seu ciclo de
vida antes que o déficit hídrico se torne severo o bastante
para provocar dano fisiológico.
Esse mecanismo é conhecido como
01) escape.
02) retardo.
03) tolerância.
04) autorregulação.
05) hidrólise.
Questão

39

Do ponto de vista do manejo integrado de pragas (MIP), um
organismo só é considerado praga quando causa danos
econômicos. Assim, Nível de Dano econômico (ND)
corresponde à densidade populacional do organismo praga
na qual ele causa prejuízos de igual valor ao custo de seu
controle.
O nível de dano econômico, embora tomado muitas vezes
como um valor fixo, é variável em função dos seguintes
fatores, exceto
01) preço do produto agrícola.
02) custo de controle.
03) capacidade da praga em danificar a cultura.
04) susceptibilidade da cultura à praga.
05) tipo de praga.
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Questão

40

Para discutir o manejo integrado de plantas daninhas em
áreas agrícolas, é necessário que se conheçam os métodos
de controle.
São métodos de controle, exceto
01)
02)
03)
04)
05)

prevenção.
controle cultural.
controle mecânico.
controle hormonal.
controle biológico.

Questão

41

Dentre os equipamentos/métodos listados a seguir, o que
não é utilizado no manejo de água de irrigação é:
01)
02)
03)
04)
05)

tdr (reflectometria no domínio do tempo).
tensiômetro.
tanque classe “A”.
pluviômetro.
balanço hídrico.

Questão

42

No estudo da água no solo, há uma referência àquela água,
localizada próxima da superfície das partículas do solo,
permanente, removida apenas no estado de vapor e que não
está disponível para as plantas.
Trata-se de água:
01) capilar.

solos situados em regiões de baixas precipitações pluviais,
alto déficit hídrico e que tenham deficiências naturais de
drenagem interna.
Apenas um dos fatores abaixo não contribui para a
salinização dos solos:
01) clima.
02) irrigação em solos rasos ou solos de má drenabilidade.
03) irrigação com água de má qualidade — teores elevados
de sais.
04) baixa eficiência de irrigação e, consequentemente,
irrigação excessiva.
05) solos com boa drenabilidade.
Questão

45

Um solo se torna salino pela irrigação quando possui
deficiência de drenagem interna e situa-se em região cujas
condições climáticas são favoráveis à evolução do processo.
Para recuperar um solo salino, deve-se:
01) instalar um sistema adequado de drenagem subterrânea
e lavá-lo com irrigação.
02) aplicar produtos com cálcio ou magnésio.
03) abandonar a área definitivamente, pois é irrecuperável.
04) calcular a necessidade de irrigação e dobrar a quantidade
de água a aplicar.
05) aplicar a lâmina de lixiviação, pois independe do teor de
sais contido na água

02) higroscópica.
03) gravitacional.
04) na capacidade de campo.
05) percolável.
Questão

43

O excesso de água no solo reduz a percentagem de ar
presente e, com isso o oxigênio, o que afeta muito o
desenvolvimento das raízes e a sobrevivência de
micro-organismos que necessitam de oxigênio. Vários
efeitos surgem e a principal consequência é a deficiência
de nitrogênio.
No que diz respeito às consequências da falta de aeração
do solo, é incorreto afirmar:
01) redução do processo de nitrificação.
02) aumento do processo de nitrificação.
03) redução da fixação de nitrogênio.
04) redução do NO3 a nitrito.
05) decomposição de parte do NO3.
Questão

44

O controle de sais no perfil do solo é importante, pois os
seus efeitos são indesejáveis. Tipicamente, podem alcançar
níveis tóxicos para as plantas ou alterar a estrutura do solo.
Podem também prejudicar, economicamente, o rendimento
das plantas cultivadas. A salinização ocorre, geralmente, em
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Questão

46

Segundo a FAO (Organização das Nações Unidades para
Alimentação e a Agricultura), quase 1 bilhão de pessoas,
a maioria nos países em desenvolvimento, sofrem de
desnutrição crônica, comendo menos do que o necessário
para atingir os níveis mínimos de energia. A simples
produção de alimentos não é tudo. Se não houver meios
adequados para conservá-los e distribuí-los, o problema
mundial não irá tão somente persistir, mas será
severamente agravado. Há um tipo de tratamento térmico
relativamente suave, que utiliza temperaturas inferiores a 100
ºC e tem como principal objetivo prolongar a vida de
prateleira dos alimentos, por alguns dias, como no caso do
leite ou por alguns meses, como ocorre com as frutas
enlatadas, que se baseia na inativação de enzimas e a
destruição dos microorganismos sensíveis a temperaturas
mais elevadas, como as bactérias vegetativas, bolores e
leveduras, sem contudo, modificar significativamente o valor
nutritivo e as características organolépticas do alimento.
O texto refere-se ao tratamento conhecido como:
01) esterilização.
02) tindalização.
03) pasteurização.
04) apertização.
05) queima.
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Questão

47

O biogás basicamente é composto de uma mistura de gases contendo, principalmente, metano e dióxido de carbono,
encontrando-se, ainda, em menores proporções, gás sulfídrico e nitrogênio. Na prática, a produção de biogás é possível
com a utilização de um equipamento denominado biodigestor, que se constitui de uma câmara fechada onde é colocado
o material orgânico em solução aquosa. O biodisgestor sofre decomposição, gerando o biogás que irá se acumular na
parte superior da referida câmara.
A decomposição que o material sofre no interior do biodigestor, com a consequente geração de biogás, chama-se:
01)
02)
03)
04)
05)

digestão anaeróbica.
digestão aeróbica.
fagocitose.
pinocitose.
clasmocitose.

Questão

48

Dentre as propriedades físicas utilizadas para caracterizar um substrato, merecem destaque a densidade e a relação entre
a fração sólida e o espaço poroso do solo. As características do espaço poroso, por sua vez, determinam o espaço de
aeração e a capacidade de retenção de água pelo substrato. A curva de retenção de umidade de um meio fornece informações
sobre a habilidade para reter e liberar água e o volume de água disponível às plantas, sob baixas tensões. A sua determinação
é importante na medida em que informa o volume de água disponível às plantas.
A curva de retenção apresenta a relação entre:
01)
02)
03)
04)
05)

densidade do solo e densidade de partículas.
densidade do solo e umidade do solo.
umidade volumétrica e tensão de umidade.
infiltração acumulada e tempo de infiltração.
velocidade de infiltração e tempo de infiltração.

Questão

49

“Ângulo contado a partir da ponta Norte do meridiano, no sentido horário, variando de 0º a 360º, entre o meridiano e o alinhamento.
Pode ser: Verdadeiro(a), Magnético(a) ou Assumido(a), conforme o meridiano adotado como referência”.

O ângulo referido é
01)
02)
03)
04)
05)

rumo.
deflexão.
azimute.
zênite.
declinação magnética.

Questão

50

A curva horizontal ou de nível é a linha de intersecção obtida por planos paralelos, equidistantes, com o terreno a representar.
Também conhecida como hipsométrica, ela é a maneira de projetar a altimetria na planimetria.
A distância entre os planos paralelos é chamada intervalo de contorno ou equidistância vertical. A equidistância vertical
depende do rigor que a finalidade exige.
No tocante às características das curvas de nível, é incorreto afirmar:
01) Todos os pontos de uma mesma curva têm a mesma elevação ou cota.
02) Duas curvas de nível nunca se cruzam.
03) Duas curvas de nível não podem se encontrar e continuar numa só.
04) O espaçamento entre as curvas indica o tipo de terreno quanto ao declive.
05) A menor distância entre duas curvas de nível representa a linha de menor declive do terreno.

# # # # # #
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