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CARGO: ANALISTA MUNICIPAL – AGRONOMIA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto para responder às questões de 01 a 08. 
 

Nem novo, nem normal 
 

Considerado em 2019 o segundo país mais feliz de todos (o primeiro lugar ficou com a Finlândia), a Dinamarca ocupou 
esse posto em 2013 e 2016, liderando o Índice Mundial de Felicidade, segundo a Organização das Nações Unidas. O site 
Family Life Goals comenta que nesse país, os serviços de saúde e de educação são gratuitos. Sua geografia permite que, 
de qualquer ponto da Dinamarca, as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar. Que privilégio! Além 
disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, o que torna o país próspero e seus 
habitantes compassivos. A empatia faz parte do currículo padrão, ensinando às crianças dinamarquesas o significado de 
entender e compartilhar seus sentimentos, bem como capacitando-as a identificar e trabalhar estados emocionais.  

A empatia pressupõe capacidade de perceber, sem julgar (componente cognitivo); capacidade de reagir em sintonia 
com a emoção do outro (componente afetivo) e expressão verbal, postura e atitude que validam o sentimento do outro 
(componente comportamental).  

Creio que você concorda comigo, no que tange à sensação de que está faltando empatia em boa parte do planeta e 
que essa falta se exacerbou com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do 
futuro próximo e do longínquo. Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira 
um tempo já difícil de encarar.  

Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, independentemente de 
sua cor, sexo, gênero, idade, estado civil, crença ou condição socioeconômica. Indiferença, pouco caso, fake news, 
assédios, fraudes, abusos, assaltos, estupros, assassinatos… se repetem à exaustão, aqui e ali, apavorando-nos, ao mesmo 
tempo em que vamos nos habituando com fatos cada vez mais hediondos, cada vez mais comuns ou mais divulgados. 
Sem ocitocina nas veias, o ser humano se revela (ou se supera) na sua perplexidade ou na sua omissão, diante da violência 
de toda natureza, inclusive sexual.  

Para não sucumbir a tanta decepção e tanta tristeza, me dirijo a um hospital, a uma unidade de terapia intensiva, e 
observo: quanta dor, quanto sofrimento! A vida por um fio… Ao mesmo tempo, no mesmo espaço, uma contundente 
demonstração de empatia me devolve a crença nas pessoas e no futuro: homens e mulheres de branco, trabalhando em 
sobre-humano empenho para salvar seus pacientes. Homens e mulheres de branco do Brasil.  

Saio, bastante aliviada, e me sento no banco de uma praça, onde crianças brincam com outras crianças, e também 
com seus pais. Quanta ocitocina, empatia, felicidade! Crianças e pais brasileiros.  

Volto feliz para casa, recuperada do meu pessimismo, e com muita vontade de abraçar, cantar, dançar, fazer algo de 
bom para alguém, ou melhor, para todos. Volto, como que vacinada desse novo normal.  

(Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/nem-novo-nem-normal. Com adaptações.) 

 

01 
Considerando apenas a expressão “país mais feliz de todos” (1º§), indique a alteração feita que mantém o grau 
superlativo de acordo com a norma padrão da língua ainda que haja alteração quanto à relação entre a qualidade 
expressa e a de outros elementos. 
A) “país felicíssimo”. 
B) “país felicérrimo”. 
C) “país mais feliz do que triste”. 
D) “país menos triste do que feliz”. 
 

02 
Segundo a autora: 
A) A sociedade vive diariamente situações que evidenciam a necessidade de que valores como empatia, felicidade e 

afeição sejam comemorados. 
B) Caracteriza-se como uma grande conquista o espaço geográfico que um determinado país pode ocupar em relação à 

felicidade de seus habitantes.  
C) Um dos valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia, não ocupa a mesma posição de destaque para uma 

relevante parte da humanidade.  
D) O contexto vivido mundialmente em relação à pandemia, Covid-19, fez com que valores fundamentais como a empatia 

estivessem fortemente presentes na prática do cotidiano de cada indivíduo.   
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03 
As formas verbais em destaque expressam equivalência quanto ao tempo e modo verbais em que os fatos relacionados 
ocorrem, EXCETO: 
A) “O site Family Life Goals comenta que nesse país, [...]” (1º§) 
B) “[...] os serviços de saúde e de educação são gratuitos.” (1º§) 
C) “Sua geografia permite que, de qualquer ponto da Dinamarca, [...]” (1º§) 
D) “[...] as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar.” (1º§) 
 

04 
Pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta informações provenientes de fontes por ela 
citadas com a finalidade de:  
A) Expor seu conhecimento sobre o assunto tratado. 
B) Demonstrar seu reconhecimento por tais instituições. 
C) Contribuir para que as pesquisas feitas sejam devidamente reconhecidas.  
D) Apresentar argumento sólido que contribua para a defesa de um ponto de vista.  
 

05 
Em “Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira um tempo já difícil de 
encarar.” (3º§), pode-se afirmar que entre as expressões destacadas “mera impressão” e “a certeza” há uma ideia de: 
A) Oposição.  
B) Confiança. 
C) Estagnação. 
D) Probabilidade.  
 

06 
Como recurso linguístico para a construção dos enunciados, a autora faz uso da linguagem conotativa que aponta para 
determinadas figuras de linguagem. Dentre os trechos relacionados, todos podem ser apontados como exemplo que 
comprova a informação anterior, EXCETO: 
A) “Volto, como que vacinada desse novo normal.” 
B) “Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, [...]” 
C) “Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, [...]” 
D) “[...] com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do futuro próximo e do 

longínquo.” 
 

07 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial.  
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
(     ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
(     ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação.  
(     ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral.  
(     ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 

de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I.  
 
08 
A produção de sentido estabelecida pelo elemento de ligação presente no título do texto identifica-se corretamente 
como:  
A) Adição. 
B) Concessão. 
C) Adversidade. 
D) Contraste adversativo.  
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Imagem para responder às questões 09 e 10. 
 

 
(Disponível em: https://tibahia.com/tecnologia/tetra-pak-se-aproxima-do-consumidor-com-embalagens-conectadas) 

 

09 
A imagem apresenta uma caixinha de suco em que é possível identificar uma campanha da empresa contra o uso de 
conservante na qual há uma conversa entre o abacaxi e o conservante dispensado pelas embalagens. No diálogo, o 
abacaxi diz: “O que importa é que eu quero te ver bem… Bem longe de mim”. É possível inferir que o interlocutor que 
ocupa a posição de receptor no diálogo apresentado: 
A) Não compreende a mensagem. 
B) Reage bruscamente à fala do abacaxi. 
C) Não apresenta satisfação em relação ao que ouve. 
D) Demonstra ansiedade em relação ao assunto abordado.  
 

10 
Considerando as especificidades que as categorias gramaticais apresentam, assinale a afirmativa correta acerca dos 
termos destacados em “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim!” 
A) Tanto a primeira quanto a segunda ocorrência do vocábulo “bem” indicam um mesmo sentido produzido no período.  
B) Apesar de pertencerem à mesma categoria gramatical, os vocábulos destacados diferem-se quanto às circunstâncias 

por eles indicadas.  
C) Em “te ver bem”, a categoria gramatical a que pertence o termo destacado é variável, já o destacado em “bem longe” 

pertence a uma categoria invariável.  
D) Caso o vocábulo “te”, empregado no trecho destacado, fosse substituído por qualquer outro pronome, apenas a 

primeira ocorrência de “bem” seria alterada.  
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MATEMÁTICA 
 

11 
De acordo com as regras do raciocínio lógico-matemático, qual das alternativas a seguir é equivalente à proposição: 
“Se o cachorro está doente, então o tutor lhe forneceu ração de má qualidade”? 
A) Se o tutor lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro está doente. 
B) O cachorro não está doente ou o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
C) Se o cachorro não está doente, então o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
D) Se o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro não está doente. 
 

12 
Todas as proposições apresentadas a seguir são verdadeiras:  
 Não irei ao Norte do país ou me mudarei para a Europa. 
 Irei ao Norte do país e o Estado não está em dívida. 
 Se não me mudarei para a Europa, então o Estado está em dívida. 
Sendo assim, qual das alternativas é necessariamente verdadeira? 
A) Se irei ao Norte do país, então o Estado está em dívida. 
B) Se me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
C) Se o Estado não está em dívida, então não irei ao Norte do país. 
D) Se não me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
 

13 
José, Marcelo e Diogo estavam em um bar discutindo sobre futebol. Cada um é torcedor de um dos seguintes times: 
Flamengo, Corinthians e Internacional. Durante a discussão, os três decidiram pedir uma bebida para se refrescarem, 
sendo que cada um pediu um tipo diferente de bebida entre as seguintes opções: cerveja, suco e refrigerante. Sabe-se 
que: 
 O torcedor do Internacional pediu suco; 
 Marcelo não pediu cerveja; e, 
 Diogo não torce para o Corinthians e pediu refrigerante. 
Com base nessas informações, qual alternativa apresenta uma proposição lógica verdadeira? 
A) Se José pediu cerveja, então Diogo torce para o Internacional. 
B) Se Diogo torce para o Flamengo, então Marcelo não pediu suco. 
C) Se Diogo não torce para o Corinthians, então Marcelo torce para o Flamengo. 
D) Se Marcelo não torce para o Internacional, então Diogo torce para o Flamengo. 
 

14 
Cascão estava conversando com Mônica e fez a seguinte afirmação: “Sou estudioso e tomo banho todos os dias”. 
Sabendo-se que a afirmação apresentada é falsa, pode-se concluir que Cascão: 
A) Algum dia não toma banho e não é estudioso. 
B) Algum dia não toma banho ou não é estudioso. 
C) Não toma banho nenhum dia e não é estudioso. 
D) Não toma banho nenhum dia ou não é estudioso. 
 

15 
Sabendo-se que a proposição: “Se estou feliz e consigo ser aprovado, então no futuro serei bem-sucedido” é falsa, qual 
alternativa apresenta uma proposição verdadeira? 
A) No futuro serei bem-sucedido e estou feliz. 
B) Não estou feliz ou não consigo ser aprovado. 
C) Se não consigo ser aprovado, então não estou feliz. 
D) Se no futuro não serei bem-sucedido, então não consigo ser aprovado. 
 

16 
Em uma eleição para representante de bairro havia dois candidatos: A e B. O candidato A recebeu 32,5% dos votos 
enquanto o candidato B recebeu 44 votos a mais, sendo eleito com 60% dos votos. Sabendo-se que os demais votos 
foram nulos ou em branco, pode-se afirmar que o candidato A obteve quantos votos? 
A) 22 
B) 44  
C) 48 
D) 52 
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17 
Ronaldo, professor de matemática, tem uma coleção de relógios de parede. São relógios de vários tamanhos e modelos, 
alguns são digitais, outros analógicos com dois ou três ponteiros e alguns ainda contam com as duas opções, ou seja, são 
analógicos e contam com o display digital. Certo dia, um amigo perguntou a Ronaldo qual era o tamanho de sua coleção de 
relógios e sua resposta foi a seguinte: “Sou um apaixonado por relógios, principalmente os de ponteiros. Tenho relógios de 
vários modelos e consigo saber as horas e os minutos em todos eles, mas não sei ao certo a quantidade. Sei que no total são 
30 relógios que possuem ponteiros das horas e apenas 10 relógios que possuem o ponteiro dos segundos. Para quem não 
sabe ver a hora em relógio de ponteiro, informo que metade da minha coleção tem display digital, porém, infelizmente, 14 
dos meus relógios não contam com ponteiros”. Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Ronaldo tem mais de 50 relógios no total. 
B) Ronaldo tem 27 relógios que possuem display digital.  
C) Ronaldo tem mais relógios sem ponteiros do que relógios com ponteiros. 
D) Ronaldo tem 8 relógios que possuem ponteiros e display ao mesmo tempo. 
 
18 
Observe a seguinte tabela lógica: 
 

10 0 1 2 3 4 

1 9         

2   18       

3     X     

4       32   

5         34 
 

Qual é o número que substitui corretamente o X da tabela? 
A) 20 
B) 22 
C) 24 
D) 26 
 
19 
Ao final de um dia de trabalho, o proprietário de uma empresa de mudanças informou que um dos seus contratantes 
havia ficado tão satisfeito com a rapidez e o cuidado que seus quatro funcionários: Antônio, Brito, Cléber e Diones 
tiveram ao descarregar o caminhão que resolveu dar R$ 250,00 para que fossem divididos entre eles da forma que 
julgassem mais justa possível. Assim, ficou decidido que a divisão do dinheiro fosse de acordo com o rendimento no 
trabalho feito por cada um, sendo que: 
 Antônio mereceu metade do dinheiro, pois havia carregado metade das caixas; 
 Brito ficou com R$ 80,00, pois havia carregado 32% das caixas; e, 
 Cléber recebeu R$ 35,00, uma vez que carregou 5 caixas a mais que Diones. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Brito carregou 9 caixas a mais que Cléber. 
B) Antônio carregou 7 caixas a mais que Brito. 
C) Diones carregou 10 caixas a menos que Brito. 
D) Cléber carregou 12 caixas a menos que Antônio. 
 
20 
No mundo moderno, muitas pessoas utilizam as redes sociais para gerar conteúdo para entretenimento, como os vídeos curtos 
que são febre em várias redes sociais. Para quem gera o conteúdo, é importante sempre estar publicando algo novo, pois quem 
assiste costuma “maratonar” esses vídeos com facilidade. Considere que Joãozinho começou a assistir aos vídeos de um in-
fluenciador digital que posta rigorosamente 4 vídeos por dia e já tem em sua página um total de 300 vídeos curtos. Após apenas 
10 dias acompanhando esse canal, Joãozinho se assustou ao descobrir que já havia assistido a 40% de todos os vídeos postados 
pelo influenciador. Pensando que poderia estar gastando muito tempo assistindo a esses vídeos, ele se limitou a assistir apenas 
um vídeo por dia. Sendo assim, se o influenciador continuar postando 4 vídeos diariamente e Joãozinho passar a assistir apenas 
um vídeo por dia, quantos dias serão necessários para que a taxa de vídeos assistidos por ele passe a ser de 30%? 
A) 60 
B) 90 
C) 170 
D) 230 
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INFORMÁTICA 
 

21 
Considere um usuário que estava trabalhando com o Microsoft Excel 2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil e, 
ao inserir dados em uma determinada planilha, adicionou um intervalo não adjacente a uma seleção de células por meio 
das teclas de seta. Diante do exposto, é correto afirmar que, para realizar tal ação, esse usuário acionou, inadvertidamente, 
a tecla SHIFT juntamente com a tecla: 
A) F3 
B) F5 
C) F7 
D) F8 
 

22 
No Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, realizar tarefas comuns com o auxílio dos atalhos de 
teclado agiliza o serviço a ser realizado. Para reduzir o tamanho da fonte utilizada em 1 ponto, é possível utilizar um atalho 
de teclado; assinale-o. 
A) CTRL + [   
B) CTRL + ] 
C) CTRL + { 
D) CTRL + }                                                                                              
 

23 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para compartilhar uma apresentação por 
e-mail com qualquer pessoa, basta exibir a guia “Compartilhar” do modo de exibição: 
A) Normal. 
B) Bakstage. 
C) Exibição de Leitura. 
D) Exibição de Estrutura de Tópicos. 
 

24  
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, há uma tecla que serve para fazer letras maiúsculas e 
acessar a segunda função de uma tecla, funcionando somente ao ser pressionada simultaneamente com outra tecla; assinale-a. 
A) Shift 
B) Caps Lock 
C) Backspace 
D) PrtScr (Print Screen)  
 

25 
Vírus de computador “é um código (programa) que tem a capacidade de se replicar pela modificação de outros arquivos 
e/ou programas, inserindo códigos com possibilidade de posterior replicação”. Normalmente, os vírus de computador 
seguem algumas fases de execução. São consideradas fases de execução dos vírus, EXCETO: 
A) Ação. 
B) Infecção. 
C) Ativação. 
D) Dormente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
“A maior parcela dos sistemas de produção de suínos existentes no sul do Brasil propicia uma significativa produção de 
dejetos líquidos, gerando problemas de manejo, armazenamento, distribuição e, principalmente, poluição nos solos e 
nos corpos hídricos próximos.” Em ordem crescente, quais categorias produtivas da suinocultura produzem as maiores 
quantidades de dejetos líquidos (litros/dia)? 
A) Porcas em gestação / leitões na creche / cachaço 
B) Cachaço / porcas em gestação / porcas em lactação-leitões 
C) Porcas em lactação-leitões / leitões na creche / suínos de 25 a 100 kg 
D) Suínos 25 a 100 kg / porcas em lactação-leitões / porcas em gestação 
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27 
As estradas não pavimentadas, também chamadas de estradas vicinais, agrovias ou estradas rurais, são as principais 
ligações entre as propriedades rurais e povoados vizinhos, além de servirem de acesso às vias principais, dentre demais 
usos. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. O traçado das estradas vicinais não deve seguir as curvas naturais do terreno, pois declives acentuados e outros 

obstáculos locais devem promover um escoamento subterrâneo das águas pluviais de modo a provocar o aumento de 
substrato nos rios e açudes próximos. 

II. A água promove erosão no solo se atingir a velocidade erosiva, que será tanto maior quanto maior for o volume da enxurrada. 
Dessa forma, a captação estratégica da água impedindo a formação de grandes massas e de velocidade erosiva é a solução 
para a conservação das estradas e traz como benefícios indiretos a recarga dos aquíferos subterrâneos. 

III. Para o efetivo controle da erosão em estradas vicinais é de fundamental importância atuar eficientemente na origem 
do problema, o escoamento superficial. A má drenagem das estradas está ligada a, aproximadamente, 80% dos problemas 
que ocorrem em estradas não pavimentadas. 

IV. A água que escoa pelas estradas deve ser recolhida (sistemas de drenagem) em suas laterais e levada, controladamente, para 
alguma estação de tratamento de água mais próxima; deve ser recolhida com o uso de um caminhão-pipa revertido para 
este uso, aparelhado com uma bomba de sucção centrípeta. 

V. A erosão provocada pela água no leito e nas margens das estradas não pavimentadas é um dos principais fatores para 
sua deterioração, sendo responsável, muitas vezes, por até 50% das perdas de solo.  

VI. O transporte de sedimentos, a erosão do solo e as margens de estradas carreando materiais sólidos para os leitos dos 
rios são fatores importantes na diminuição da qualidade ambiental e dos recursos hídricos.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e IV. 
B) I, IIII e IV. 
C) III, V e VI. 
D) II, III, V e VI. 
 

28 
“Prática de conservação dos solos de caráter mecânico, cuja implantação envolve a movimentação de terra por meio de 
cortes e aterros. Baseia-se na construção de estruturas físicas no sentido transversal ao declive do terreno, em intervalos 
dimensionados, visando ao controle do escoamento superficial das águas de chuva. Sua construção está diretamente 
relacionada ao tipo de solo, à declividade do terreno e à intensidade e duração das chuvas. Nem todos os terrenos podem 
ser submetidos com êxito a esta prática. Naqueles em que os solos são pedregosos, muito rasos, com subsolo adensado 
ou com relevo muito íngreme, tal prática não é recomendada. Outro fator inibidor de sua utilização é o alto custo de 
implantação e manutenção.” 
Corresponde à prática retratada anteriormente: 
A) Assoreamento. 
B) Terraceamento.  
C) Rotação de culturas. 
D) Plantio em contorno ou curva de nível. 

 
29 
A operação de aplicação de corretivos e fertilizantes é um dos fatores a serem trabalhados dentro do sistema agrícola. 
Portanto, o desempenho do operador treinado e consciente é de fundamental importância para o sucesso na qualidade 
de distribuição. Diante do exposto, é INCORRETO afirmar que: 
A) Para maximizar a disponibilidade de nutrientes às plantas, deve-se fazer o uso dos corretivos com antecedência ao uso dos 

fertilizantes, pois aspectos da melhoria química do solo pressupõem a utilização de fertilizantes em solo já corrigidos. 
B) Distribuidores são máquinas, cuja função é dosar e distribuir produtos sólidos em forma de grânulos ou pó. Quanto à 

forma e distribuição, os distribuidores podem ser classificados em: distribuição em área total; distribuição dirigida; e, 
distribuição em linhas.  

C) Antes de promover o acionamento do motor de seu trator, deve-se assegurar de que todas as alavancas do conjunto 
estão em posição engrenada, inclusive a TDP (Transmissão de Pressão). Ao utilizar a TDP, é necessário estar com roupas 
folgadas de modo a evitar que o suor molhe suas roupas e enferruje os equipamentos. Ao acoplar e desacoplar o 
distribuidor, deve-se fazê-lo em local inclinado, pois anteparos do terreno podem evitar acidentes. 

D) Os corretivos agrícolas são insumos capazes de neutralizar a acidez do solo e oferecer nutrientes secundários às 
plantas, principalmente, o cálcio (Ca) e o magnésio (Mg). Os fertilizantes ou adubos são produtos de origem mineral 
ou orgânica, sintéticos ou naturais, que possuem a capacidade de fornecer um ou mais nutrientes às plantas; estão 
relacionados diretamente com o aumento da produtividade, pois sua deficiência ou aplicação em excesso levam a 
prejuízos econômicos. 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL – AGRONOMIA 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 9 - 𑄻 

30 
Considerando a necessidade de o pecuarista ter uma boa gestão dos aspectos envolvidos em sua produção, e que, 
dentre esses, destacam-se os recursos hídricos, são consideradas boas práticas hídricas na produção leiteira, EXCETO:  
A) A fonte de abastecimento de água em estabelecimentos de “leite tipo C” deve assegurar um volume total disponível 

de 1.000 litros de água por animal a ser ordenhado e seiscentos litros para cada litro de leite produzido. 
B) Avaliar a qualidade da água de dessedentação com frequência mínima semanal. Medir, com frequência mínima diária, 

o consumo de água pelos animais, diminuindo tal frequência de acordo com os ciclos e eventos produtivos. 
C) Desenhar o mapa hídrico da propriedade (fluxograma que explicita todas as rotas hídricas da área: localização de lagos, 

lagoas, tanques de reservação, bebedouros, registros, fontes de energia e bombas; pontos ou áreas onde há o descarte 
de efluentes; estruturas ou áreas onde há o armazenamento de resíduos da produção). 

D) A desinfecção da água com cloro é recomendável quando houver problemas de contaminação microbiológica, podendo 
ser feita com o uso de pastilhas de liberação lenta ou adição de solução de água sanitária, em concentração equivalente 
a meio copo para cada litro de água. O teor de cloro na água deve ser mantido entre 0,3 e 0,7 ppm. 

 

31 
“Em 1956, um cientista brasileiro fez uma viagem à África para estudar espécies locais de abelhas. Voltou de lá trazendo 
algumas colmeias com indivíduos de uma certa espécie, conhecida por produzir mel em grande quantidade e por sua 
agressividade. As colmeias foram instaladas nos arredores de Rio Claro/SP e mantidas em uma área restrita. Contudo, 
durante seu manejo, 26 rainhas escaparam e alcançaram a mata. Como a espécie revelou-se bem adaptada às novas 
condições ambientais, cruzou-se com espécies europeias que aqui já viviam e se espalharam rapidamente pelo país, 
sendo observadas do Uruguai até o norte dos Estados Unidos.” Corresponde à espécie retratada anteriormente: 
A) Plebeia emerina. 
B) Bombus terrestres. 
C) Tetragonisca angustula. 
D) Apis mellifera scutellata. 
 

32 
“O Brasil é o ____________ produtor mundial de frutas, com um volume de 40,5 milhões de toneladas e participação 
de ____________ na produção da fruticultura mundial. Das vinte fruteiras produzidas, apenas seis merecem destaque 
no mercado internacional de frutas frescas; considerando o valor total exportado pelo país, as três de maior destaque, 
em ordem decrescente, são: ____________ (25,2%), ____________ (20,0%) e ____________ (11,8%).” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) oitavo / 8,5% / caquis / figos / morangos    
B) terceiro / 4,6% / mangas / melões / uvas  
C) primeiro / 20,7% / limões / maçãs / mamões  
D) décimo / 10,4% / tamarindos / açaís / cupuaçus 
   

33 
São aspectos corretos sobre a avicultura de postura, EXCETO: 
A) O ideal é que a coleta dos ovos não seja manual, mas, sim, automatizada mediante a utilização de esteiras. Estes devem 

ser colocados em salas refrigeradas, com temperaturas entre 5 e 7° C. A umidade deve ser relativamente alta para 
minimizar as perdas por desidratação; porém, não deve exceder a 80%. 

B) Um dos grandes gargalos da indústria de avicultura de corte e ovos é a ausência de vacinas para tratamento das doenças 
que afetam os plantéis. Isto explica a alta taxa de mortalidade das aves e, consequentemente, do descarte de muitos 
indivíduos, o que ocasiona um aumento no preço de venda dos produtos e um alto preço final aos consumidores. 

C) O ovo das aves geralmente é estéril, mas recentemente foi constatada a presença eventual de Salmonella spp. na gema, 
que pode ser encontrada no ovário ou na parte alta do oviduto da galinha. A proteção do ovo aos contaminantes 
externos é conferida pela cutícula, pela própria casca e pela membrana interna. Na clara, a viscosidade, o pH elevado 
e a lisozima são fatores que impedem a multiplicação dos micro-organismos que, eventualmente, tenham acesso ao 
interior do ovo. A contaminação é favorecida quando a umidade relativa do ambiente é elevada. Em ambientes secos, 
higiênicos e sem mudança de temperatura, o interior do ovo se preserva das contaminações. 

D) O consumo de ração depende do tamanho da ave, da velocidade de produção de ovos, da temperatura nos galpões e 
do nível energético da alimentação. Geralmente, cerca de dois quilos de ração são necessários para a produção de uma 
dúzia de ovos. A qualidade do ovo é afetada pelo tipo da alimentação. A rigidez da casca, por exemplo, é determinada 
pela presença e quantidade de vitamina D, cálcio e outros minerais na ração. A deficiência de vitamina A pode resultar 
em pontos de sangue. A cor da gema é influenciada pelos pigmentos na ração. Para obtenção de ovos com tamanho 
máximo há necessidade de uma quantidade adequada de proteínas e ácidos graxos essenciais.  
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34 
“As culturas de soja e milho, mais utilizadas no plantio direto, apresentam grandes vantagens quando plantadas em 
rotação (ou seja, uma em substituição à outra na safra seguinte de verão), ocasião em que ambas as culturas 
apresentam aumentos significativos em seus rendimentos. Experimentos demostram que os efeitos benéficos do milho 
se estendem até o segundo ano da soja plantada após a rotação: soja produziu 20,3% a mais no primeiro ano após o 
milho e 10,5% no segundo. Essa diferença foi atribuída, além da menor incidência de pragas e doenças, à maior 
quantidade de nutrientes deixados pela palha do milho, principalmente o ____________, no qual a soja é exigente.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) silício  
B) potássio 
C) manganês 
D) ácido prússico 

 
35 
Sobre algumas das mais importantes culturas agrícolas, analise as afirmativas a seguir.  
I. A colheita do feijão de corda (caupi) deve ser feita em duas etapas: a primeira quando 60 % das vagens estiverem 

secas, a segunda quando o restante estiver seco. Deve-se armazenar os grãos em tambores de plástico ou em latas de 
20 litros, bem tampados e vedados, quando estiverem bem secos, ou seja, quando o grão se quebrar ao ser mordido.  

II. A cultura do milho, sob sistema de plantio direto, tem a vantagem de deixar uma grande quantidade de restos culturais, de 
elevada relação C/N, que retardam sua decomposição e, uma vez bem manejados, podem contribuir para reduzir a erosão e 
melhorar as propriedades do solo, além de ajudar na quebra de ciclo de patógenos e pragas comuns em monocultivos. 

III. Não é possível fazer o plantio consorciado do feijão de corda com o milho ou com a mandioca, visto que há uma 
inibição alelopática tóxica entre o primeiro contra as outras. A solução seria fazer uma fertirrigação com dejetos de 
suínos metabolizados em decantadores de alta pressão centrífuga. 

IV. As raízes são o principal produto do cultivo de mandioca. Sendo assim, ao escolher a área, deve-se dar preferência aos 
terrenos profundos, planos ou pouco inclinados. As terras arenosas ou arenargilosas (mistas) são as mais apropriadas 
porque facilitam a passagem da água, favorecem o engrossamento das raízes e permitem que se gaste menos com a 
colheita, pois é mais fácil arrancar as raízes. Deve-se evitar plantar nas seguintes condições: ladeira abaixo ou morro 
abaixo; terrenos com muito barro (argilosos); áreas sujeitas ao encharcamento (mal drenadas); terras fracas ou esgotadas 
por outros cultivos. 

V. No período seco, no semiárido nordestino, já se tentou alimentar os rebanhos bovinos com a cana-de-açúcar (Saccharumo-
fficinarum); contudo, essa gramínea não possui bom potencial forrageiro, pois, fisiologicamente, ao contrário das demais 
gramíneas tropicais, seu valor nutritivo decai muito com a maturidade, ainda que tendo um alto nível de proteína bruta. É 
relativamente difícil de ser implantada e manejada, com rendimentos inferiores a 20 toneladas de massa verde/ha/ano, 
mesmo irrigada. A cana-de-açúcar não está adaptada às condições do semiárido nordestino. 

VI. Um dos principais fatores associados à baixa produtividade da batata-doce no Brasil em relação a outros países é a perpe-
tuação de doenças, especialmente aquelas causadas por vírus. No mundo, aproximadamente 30 vírus foram isolados, 
descritos e/ou caracterizados nos últimos anos em batata-doce, pertencentes a diferentes grupos taxonômicos. A maioria 
dos vírus não causa sintomas nesse hospedeiro, sendo necessária a enxertia em uma planta do mesmo gênero, chamada 
Ipomoeasetosa (MorningGlory brasileira), para que a detecção seja possível. No Brasil, a cultivar Coquinho é uma das poucas 
cultivares sintomáticas para a presença de viroses.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) III e VI. 
B) II, IV e V. 
C) I, III, V e V. 
D) I, II, IV e VI. 
 

36 
Para se cultivar hortaliças em ambiente protegido é necessário, antes de tudo, conhecer adequadamente as espécies que 
serão cultivadas, principalmente, quanto às suas exigências ambientais e nutricionais. São parâmetros que influenciam 
significativamente tais ambientes e culturas, EXCETO: 
A) Resiliência.   
B) Temperatura.  
C) Luminosidade.    
D) Umidade relativa do ar. 
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37 
Assinale, a seguir, o tipo de solo que ocupa a maior parte da área do município de Macaíba/RN.  
A) Halomórfico. 
B) Litólico eutrófico. 
C) Cambissolo eutrófico. 
D) Latossolo vermelho amarelo distrófico. 
 

38 
A minhocultura é um processo de reciclagem de resíduos orgânicos (restos de alimentos, folhas, esterco etc.) por meio da 
criação de minhocas com o intuito de produzir o húmus, um excelente adubo para a atividade agrícola. Os produtores rurais 
familiares adeptos da agroecologia têm cada vez mais apostado nessa cultura, visando diminuir custos na compra de fer-
tilizantes e oferecer um produto mais sustentável. Diante do exposto, é INCORRETO afirmar que: 
A) No Brasil, são conhecidas entre 20 e 30 espécies de minhocas, sendo as mais utilizadas para a produção de húmus as 

minhocas “amarela-da-Flórida” (Wormorfusyellowed) e “minhocoçu-asiática” (Anelidaenipus).  
B) As minhocas conseguem concentrar e disponibilizar no húmus os nutrientes necessários às plantas com mais rapidez 

do que a decomposição natural do esterco. As minhocas não aumentam os níveis de nutrientes no húmus, mas apenas 
tornam esses nutrientes mais fáceis de serem assimilados pelas plantas.   

C) Para saber o momento certo de coletar o húmus, deve-se fazer uma análise visual no minhocário: a coloração do húmus 
pronto é escura e uniforme (com odor agradável de terra molhada); a granulometria do produto final (húmus) lembra 
a borra de café. Outro indicativo de que o húmus está pronto é a redução do tamanho das minhocas, sinal de que não 
há mais alimento no minhocário.  

D) Na maioria das vezes, o agricultor tem o esterco para o minhocário na sua própria propriedade, o que é uma grande 
vantagem. É imprescindível o produtor conhecer a procedência do esterco oferecido às minhocas: uma mudança 
brusca da alimentação pode causar estresse nas minhocas e resultar em morte ou em fuga. Isso pode acontecer até 
mesmo com estercos de animais que recebem alimentação diferenciada, como gado criado a pasto e gado confinado.  

 

39  
Sobre as regras para arrendamento rural, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O preço do arrendamento deverá ser fixado em salários mínimos, visto que, assim, a correção monetária se dará 

anualmente. 
B) O arrendamento rural é um contrato agrário, através do qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado 

ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e/ou facilidades, 
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante 
certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei. 

C) Os prazos de arrendamento sempre terminarão quando ultimada a colheita, inclusive, de plantas forrageiras temporárias 
cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, esse prazo será considerado prorrogado nas 
mesmas condições, até sua ultimação. Essas hipóteses são denominadas de prorrogação legal. A legislação estabelece o prazo 
mínimo de três anos, sendo usual no setor canavieiro o prazo de cinco a seis anos.  

D) As obrigações do arrendatário são pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, prazos e locais ajustados; usar 
o imóvel conforme convencionado, não podendo mudar a destinação contratual; levar a conhecimento do arrendador, 
imediatamente, qualquer ameaça ou ato de turbação ou esbulho no imóvel, que contra sua posse vier sofrer; executar obras 
e reparos indispensáveis à garantia do uso do imóvel; fazer no imóvel as benfeitorias úteis e necessárias, salvo convenção em 
contrário; devolver o imóvel ao término do contrato; ser responsabilizado por qualquer prejuízo resultante do uso predatório, 
culposo ou doloso, em relação à área cultivada, benfeitorias, equipamentos, máquinas, instrumentos de trabalho e quaisquer 
outros bens a ele cedidos pelo arrendador; fazer no imóvel as obras e reparos necessários; responsabilidade sobre as áreas 
protegidas pela legislação ambiental, como áreas de preservação ambiental e reserva legal e não somente as áreas utilizáveis. 

 

40 
“Um dos maiores avanços no processo produtivo da agricultura brasileira foi a introdução do Sistema de Plantio Direto (SPD) 
na região _____________, a partir do início da década de 1970. Seu objetivo básico inicial foi controlar _____________. Em 
solos de igual declividade, o SPD _____________ em cerca de ______ as perdas de solo e em ______ as perdas de água, em 
relação às áreas onde há revolvimento do solo (SPC – Sistema de Plantio Convencional).” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Sul / a erosão hídrica / reduz / 75% / 20% 
B) Amazônica / a atuação de ONG’s / aumenta / 10% / 75% 
C) Noroeste / o congelamento dos solos / reduz / 99% / 90% 
D) Centro-Oeste do Brasil / os incêndios naturais / reduz / 25 % / 5% 
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41 
Sobre a adubação verde, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A manutenção da cobertura vegetal promovida por esta técnica permite uma retenção mais eficiente da água na 

superfície do solo, além de reduzir a oscilação térmica na camada superficial, uma vez que, devido aos aumentos na 
porosidade e agregação do solo, a tendência de uma área protegida por cobertura vegetal é possuir uma maior taxa 
de infiltração de água.  

B) Esta é uma técnica importada de agricultores dos países baixos; consiste na utilização de fertilizantes e corretivos de 
empresas certificadas com “selo verde” via ISO-14.000. Sua grande desvantagem em relação aos demais métodos é 
que propicia grandes perdas de nitrogênio pelo sistema radicular das plantas, assim como uma piora nas características 
físicas, químicas e biológicas do solo. 

C) A principal desvantagem da adubação verde do tipo “primavera/verão em cultivo solteiro” está na ocupação de áreas 
agrícolas durante um período em que são cultivadas plantas de interesse econômico. Uma alternativa para esse 
problema seria o plantio de leguminosas em glebas em pousio na propriedade, deixando-se as outras partes para as 
culturas comerciais. No ano posterior, pode ser realizada uma rotação. 

D) A presença de material orgânico fornecido por esta técnica favorece a atividade dos organismos do solo, já que seus 
resíduos servem como uma fonte de energia e nutrientes. Além disso, a manutenção da cobertura vegetal permite 
reduzir as oscilações térmica e de umidade, criando condições que favoreçam o desenvolvimento dos organismos do 
solo. Por sua vez, a maior atividade biológica do solo aumenta a reciclagem de nutrientes, o que permite, inclusive, um 
melhor aproveitamento dos fertilizantes aplicados ao solo. 

 

42 
“Associação entre fungo e raiz de uma planta, especialmente as espécies lenhosas. Aumenta a capacidade do vegetal 
de extrair nutrientes minerais do solo e incrementa bastante a produção primária. Auxilia mais acentuadamente o 
crescimento vegetal em solos relativamente pobres em nutrientes, uma vez que aumentam a área superficial total 
disponível ao vegetal para assimilar os escassos nutrientes. Por outro lado, o benefício para os fungos é que eles têm 
uma fonte de carbono orgânico.” Corresponde corretamente às informações anteriores: 
A) Micorriza.  
B) Vicariância.    
C) Permafrost. 
D) Forrageamento.  
 

43 
Na criação de peixes em tanques-rede, os restos de ração não consumida, somados aos dejetos dos peixes cultivados, 
causam uma série de alterações nos parâmetros limnológicos da água, no equilíbrio ecológico dos reservatórios e, 
também, na área de influência do cultivo. São exemplos dessas alterações, EXCETO: 
A) Aumento de nutrientes na água; aumento da concentração de sólidos suspensos. 
B) Aumento da demanda bioquímica de oxigênio; redução do nível de oxigênio dissolvido na água. 
C) Aumento da biomassa de outras espécies de peixes ao redor dos tanques-rede; redução do potencial de oxirredução 

dos sedimentos do fundo em decorrência do acúmulo de ração depositada nesses locais. 
D) Diminuição da disponibilidade de propágulos oriundos de espécies nativas das Áreas de Preservação Permanente 

próximas; aumento da dispersão de sementes devido a distúrbios estomacais nos herbívoros dispersores em geral. 
 

44 
“É conhecida também como cancro da haste e causado pelo fungo Didymella bryoniae. A doença ocorre praticamente em 
todas as regiões produtoras de melão do país, incidindo, também, sobre outras cucurbitáceas cultivadas, como pepino e 
melancia. Em regiões de clima úmido, o patógeno limita o cultivo de melão, mesmo em cultivos conduzidos em ambiente 
protegido. Dependendo da intensidade de infestação, essa doença pode causar perdas de até 100%. Os sintomas da doença 
podem ser observados em todos os órgãos aéreos e em qualquer estádio de desenvolvimento da planta. Contudo, sua 
ocorrência é mais comum em plantas adultas. Para manter a sanidade das plantas, deve-se realizar a retirada das quatro 
primeiras folhas no decorrer do desenvolvimento dos vegetais, o que favorece a ventilação e auxilia no controle da 
temperatura na região do coleto. A melhor época para a realização da desfolha é entre 20 e 30 dias após o transplante.” 
Assinale, a seguir, a doença que ataca os meloeiros, correspondente às informações anteriores. 
A) Oídio.    
B) Míldio.  
C) Pinta preta. 
D) Crestamento gomoso.  
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45 
Considerando os métodos de irrigação disponíveis no Brasil e que o cultivo do melão está entre os mais proeminentes 
do estado do Rio Grande do Norte, assinale, a seguir, o método mais adequado a tal cultura. 
A) Por superfície.  
B) Aspersão, autopropelido. 
C) Aspersão via pivô central. 
D) Localizada via gotejamento. 
  

46 
Em relação ao reflorestamento de espécies nativas e exóticas, analise as afirmativas a seguir. 
I. A recomposição poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos métodos: condução de regeneração natural de 

espécies nativas; plantio de espécies nativas; plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração 
natural de espécies nativas; plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas 
de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta, no caso de pequena propriedade ou posse rural 
familiar, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária. 

II. Sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas 
herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras, em uma mesma unidade de manejo, de acordo com 
arranjo espacial e temporal, com diversidade de espécies nativas e interações entre estes componentes são chamados 
de FAS (Florestamentos Alóctones Sistematizados). 

III. O plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não 
implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área, são consideradas algumas 
das atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. 

IV. Nos imóveis rurais com área de até um módulo fiscal que possua áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição total obrigatória das respectivas 
faixas marginais, contada da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d’água. Porém, 
para os imóveis rurais com área superior a quatro módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, o proprietário está desobrigado de fazer a recomposição 
das respectivas faixas marginais.  

V. A adoção de medidas de prevenção, combate e controle do fogo e de medidas de controle da erosão, a prevenção e 
controle do acesso de animais domésticos ou exóticos e o incremento de novas plantas a partir da rebrota para fins 
de indução da regeneração natural estão entre os requisitos e procedimentos para a recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente mediante condução da regeneração natural de espécies nativas. 

VI. Em casos excepcionais, nos plantios de espécies nativas, na entrelinha, poderão ser cultivadas espécies herbáceas ou 
arbustivas exóticas de adubação verde ou espécies agrícolas exóticas ou nativas, até o 5º ano da implantação da atividade 
de recuperação, como estratégia de manutenção da área em recuperação, devendo o interessado comunicar o início e a 
localização da atividade ao órgão ambiental competente que deverá proceder seu monitoramento. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) III e VI. 
B) II, IV e V. 
C) I, II, IV e V. 
D) I, III, V e VI. 
 

47 
Os fertilizantes nitrogenados orgânicos são oriundos da mineralização de resíduos vegetais e animais, através da ação 
efetiva da microbiota do solo. São exemplos dos três resíduos com maiores porcentagens de N:  
A) Sangue seco, torta de amendoim e torta de soja. 
B) Esterco suíno, borra de café e torta de arroz integral.   
C) Esterco de galinha, cascas de castanha de caju e esterco bovino.  
D) Torta de coco, torta de usina de cana-de-açúcar e esterco equino.    
 

48 
De acordo com as classificações hidrológicas consagradas, em relação ao escoamento global e ao período de tempo 
durante o qual seu fluxo ocorre, a bacia de drenagem do rio Potengi (RN) pode ser classificada, respectivamente, como:  
A) Arreica / críptica. 
B) Exorreica / perene.  
C) Endorreica / efêmera. 
D) Criptorreica / intermitente.  
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49 
De acordo com a Lei nº 7.802/1989 (Lei dos Agrotóxicos), é INCORRETO afirmar que: 
A) Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir 

rótulos próprios e bulas, redigidos em português, que contenham, dentre outras, informações sobre os procedimentos 
para a devolução, destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens vazias e efeitos sobre 
o meio ambiente decorrentes da destinação inadequada dos recipientes. 

B) O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins com o objetivo de comercialização somente poderão ser 
realizados pelo órgão ambiental competente, de preferência o órgão municipal de fiscalização. A empresa produtora 
de agrotóxico deverá recolher uma taxa (Imposto sobre Reembalagem de Agrotóxicos, R$ 100/litro ou kg) e o órgão 
fiscalizador fará o fracionamento e a reembalagem do agrotóxico em um prazo de sete dias. 

C) As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela destinação das 
embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos usuários, e pela dos produtos 
apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem 
ou inutilização, obedecidas as normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes. 

D) Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins, deverão efetuar a devolução das embalagens vazias dos 
produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas 
respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão 
registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e 
fiscalizados pelo órgão competente. 

 

50 
“O segmento espacial do GPS (Global Positioning System) constituído por uma rede de, no mínimo, ______ satélites que realizam 
______ órbitas circulares diárias ao redor da Terra a, aproximadamente, 20.200 km de altitude. Encontram-se posicionados em 
seis planos orbitais diferentes para que pelo menos ______ satélites estejam visíveis acima da Linha do Equador, em qualquer 
lugar e hora. Se o receptor estiver conectado a ______ satélites, o usuário consegue obter posicionamento horizontal e se estiver 
conectado a ______ ou mais satélites, o usuário também consegue obter posicionamento vertical.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 8 / 4 / 2 / 2 / 3   
B) 24 / 2 / 4 / 3 / 4 
C) 12 / 3 / 8 / 6 / 8 
D) 50 / 5 / 9 / 4 / 15 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




