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CADERNO DE QUESTÕES (ÁREA: AGRONOMIA) 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Este caderno contém 08 (oito) páginas com 10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Gerais 
de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 (um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos; e 
10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Específicos de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 
(um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. Será atribuído peso 4 (quatro) a prova de 
Conhecimentos Gerais e peso 6 (seis) a prova de Conhecimentos Específicos. 
 

2. A Nota Final do candidato será o somatório dos pontos atribuídos às questões da prova de 
Conhecimentos Gerais e a da prova de Conhecimentos Específicos com os seus respectivos pesos 
divididos por 10. 
 

3. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite 
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 
 

4. Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 

5. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito). 
Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 
 

6. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo 
possível. Assine seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder 
as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a 
FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas. 
 

7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
possível a sua substituição. 
 

8. O candidato dispõe de, no máximo, 2 (duas) horas para responder às questões e preencher a FOLHA 
DE RESPOSTAS. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no 
mínimo, 30 minutos após o início das provas. 
 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS na carteira do 
candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno 
de provas, após uma hora do início das provas. 
 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 – Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
 

a) Excelente – espectativa – obseção – subsídio. 
b) Impecilho – exceso – exagero – hipótese. 
c) Ansioso – presunçoso – lactoze – transação. 
d) Catequese – análise – poetisa – inusitado. 
 
02 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome: 
 

a) O Promotor disse para eu entrar na sala. 
b) O advogado escreveu uma petição para eu. 
c) A atividade é para mim fazer. 
d) Entre tu e eu sempre haverá um acordo. 
 
03 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
 

a) É proibido a entrada de crianças. 
b) Os estagiários ficaram alerta com a prova. 
c) Seguem anexo vários relatórios de visitas. 
d) Maria ficou meia aborrecida com a notícia. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

04 – Em relação aos conceitos de informática básica, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma memória de 1 megabyte possui 1.000.000 bytes. 
b) O barramento de endereço é responsável pelo transporte de dados. 
c) Um monitor com tela touch é considerado dispositivo de saída de dados. 
d) Para conectar o computador a uma rede de dados, deve-se utilizar uma placa de rede, podendo ser 

sem fio ou por cabo. 
 
05 – Memória volátil (aquela em que todo seu conteúdo é perdido quando o computador é 
desligado), de acesso aleatório, de baixo consumo, de elevada velocidade e que é muito utilizada em 
computadores é: 
 

a) EEPROM. 
b) SRAM. 
c) PROM. 
d) ROM. 
 
06 – São consideradas mídias moveis, EXCETO: 
 

a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

07 – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” elencados pela Constituição Federal de 1988, 
estão expressos no: 
 
a) No Título I – Dos Princípios Fundamentais. 
b) No Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
c) No Título III – Das Funções Essenciais à Justiça. 
d) No Título IV – Do Estado Democrático de Direito. 
 
08 – É permitido ao membro do Ministério Público, segundo a Constituição Federal de 1988: 
 
a) Exercer a advocacia. 
b) Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
c) Exercer a função de magistério. 
d) Exercer atividade político-partidária. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

09 – Quatro irmãos participaram de uma prova de atletismo: Alfa, Beta, Gama e Zeta. 
- Zeta chegou em 3º lugar. 
- Beta não terminou em último lugar. 
- Gama chegou logo depois de Beta. 
 
Qual a ordem de chegada dos quatro irmãos na prova de atletismo? 
 
a) Beta, Alfa, Gama e Zeta. 
b) Beta, Gama, Alfa e Zeta. 
c) Beta, Zeta, Alfa e Gama. 
d) Beta, Gama, Zeta e Alfa. 
 
 
10 – Ao numerar um livro de 555 páginas, quantas vezes será necessário utilizar o algarismo “5”? 
 
a) 67 
b) 68 
c) 69 
d) 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS – ÁREA ADMINISTRATIVA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN 

 

Página 4 de 8 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

- ÁREA: AGRONOMIA 
 

11 – A 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró recomendou à Secretaria de Meio Ambiente 
deste município que proceda à anulação, no prazo de 30 dias, das licenças ambientais prévias e de 
instalação, em benefício do empreendedor Central Park Incorporadora Ltda., relativas ao 
empreendimento imobiliário situado na Rua Coelho Neto, que ocupa a Área de Preservação 
Permanente (mata ciliar) do Rio Apodi-Mossoró. Somente órgãos ambientais podem abrir exceção à 
restrição e autorizar o uso e até o desmatamento de área de preservação permanente rural ou 
urbana, mas, para fazê-lo, devem comprovar as hipóteses de utilidade pública, interesse social do 
empreendimento ou baixo impacto ambiental (art. 8º da Lei 12.651/12). 
 
Disponível em: <http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/7295-mossoro-mprn-recomenda-
cancelamento-de-licencas-ambientais>. Acesso em: 29 jan. 2018 (adaptado). 
 
A partir do trecho da notícia acima, julgue as informações seguir, a respeito das APPs. 
 
I. Área de preservação permanente (APP) é toda área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 
sem função ambiental. 
II. As APPs asseguram a proteção das matas ciliares (vegetação que cumpre a função de proteger os rios 
e reservatórios de assoreamentos, evitar transformações negativas nos leitos, garantir o abastecimento 
dos lençóis freáticos e a preservação da vida aquática). 
III. As áreas de preservação permanente se destinam (função ambiental) a preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
 
É correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
 
12 – Menos chuva. Secas mais frequentes. É uma nova realidade para dezenas de cidades do Nordeste 
brasileiro. Elas foram incluídas pelo ministério da integração na região classificada como a zona mais 
seca país. A região de clima mais seco do Brasil - cresceu e agora engloba 1.262 municípios. A 
ampliação foi em nove estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Paraíba, 
que teve o maior número de municípios incluídos: 24. Essa região apresenta irregularidade de chuvas, 
ou seja, durante o ano chovesse abaixo de 800 milímetros, o índice de aridez é extremamente radical, 
as temperaturas são elevadas e o risco de seca encontra-se acima de 60%. 
 

Disponível em: <https://goo.gl/AN9ZBg>. Acesso em: 03 abr. 2018 (adaptado). 
 

A respeito dessa asserção, assinale a opção que melhor representa o clima descrito. 
 

a) Equatorial. 
b) Semiárido. 
c) Temperado. 
d) Subtropical. 

http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/7295-mossoro-mprn-recomenda-cancelamento-de-licencas-ambientais
http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/7295-mossoro-mprn-recomenda-cancelamento-de-licencas-ambientais
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13 – A classificação de um solo é obtida a partir da avaliação dos dados morfológicos, físicos, químicos 
e mineralógicos do perfil que o representam. Aspectos ambientais do local do perfil, tais como clima, 
vegetação, relevo, material originário, condições hídricas, características externas ao solo e relações 
solo-paisagem, são também utilizadas. 
A classificação de um solo se inicia com a descrição morfológica do perfil e coleta de material de 
campo, que devem ser conduzidas conforme critérios estabelecidos em manuais (IBGE, 2005; LEMOS; 
SANTOS, 1996; SANTOS et al., 2005), observando-se o máximo de zelo, paciência e critério na 
descrição do perfil e da paisagem que ele ocupa no ecossistema. 
 
Disponível em: <https://www.embrapa.br/solos/sibcs/classificacao-de-solos>. Acesso em: 02 abr. 2018. 
 
Com relação à classe de solos, avalie as afirmações a seguir: 
 

I. Os Chernossolos são solos constituídos, exclusivamente, por material orgânico e que apresentam 
baixa saturação por bases e horizonte A chernozêmico. 
II. Os Argissolos são solos constituídos por material mineral, que têm como características diferenciais a 
presença de horizonte B textural de argila de atividade baixa, ou alta conjugada com saturação por 
bases baixa ou caráter alítico. 
III. Os Luvissolos são solos constituídos por material orgânico, apresentando horizonte O textural, com 
argila de atividade baixa e baixa saturação por bases, imediatamente abaixo de qualquer tipo de 
horizonte A. 
IV. Os Latossolos apresentam horizonte B latossólico, avançado estágio de intemperização, muito 
evoluídos, como resultado de enérgicas transformações no material constitutivo, e normalmente muito 
profundos. 
 

É correto apenas o que se afirma em: 
 

a) I e II, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) I, II e IV. 
 
14 – A escala de um mapa é uma relação de proporção entre a realidade e sua representação. Ela 
indica quantas vezes as dimensões do terreno foram reduzidas para serem representadas no mapa. 
Sobre um mapa de escala de 1:500.000, foi demarcada uma área de reserva florestal de forma 
quadrada apresentando 5 cm de lado. A respeito dessa informação, é correto afirmar que a área da 
reserva medirá no terreno (real): 
 

a) 625 km². 
b) 425 km². 
c) 325 km². 
d) 815 Km². 
 
15 – A Climatologia Agrícola tem por finalidade o estudo do clima relacionando-o à produção agrícola, 
procurando aperfeiçoar as condições ambientais em busca de melhor produtividade agrícola. Posto 
isso, relacione os elementos climáticos que seguem às terminologias: 
 

(1) Geada. 
(2) Vento. 
(3) Unidade do ar. 
(4) Precipitação pluvial. 
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(    ) A – Fenômeno que se origina do deslocamento das massas de ar, movendo-se horizontalmente 
(em superfície e altitude) e também verticalmente, por causa das diferenças de temperatura e 
pressão. 

(    ) B – Fenômeno resultante de um contato de uma nuvem saturada de vapor de água com uma 
camada de ar frio, passando do estado gasoso para o líquido, acarretando na redução da sua 
temperatura. 

(    ) C – Fenômeno que ocorre em madrugadas muito frias, quando as gotas  de água de orvalho se 
resfriam a menos de 0°C, tornando-se prejudicial à agricultura, pois “queima” as folhas das 
plantas e pode destruir muitas plantações desprotegidas. 

(    ) D – Água sob a forma de vapor ou de gotículas, que está sempre presente na atmosfera, 
proveniente da evaporação da água dos oceanos, mares, lagos, rios e também dos solos. 

 
A associação correta é: 
 
a) 1A, 3B, 2C, 4D 
b) 4A, 2B, 1C, 3D 
c) 2A, 4B, 1C, 3D 
d) 3A, 1B, 4C, 2D 
 
16 – Observe a figura abaixo: 
 

 
Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/trabalho/fotossintese>. Acesso em: 01 fev. 2018. 
 
A fotossíntese representa umas das principais reações da natureza, capaz de produzir energia para os 
seres vivos, estando os vegetais ocupando a origem da cadeia alimentar. Acreditava-se, até pouco 
tempo, que a região amazônica era a grande responsável pela manutenção dos níveis de oxigênio da 
terra, conhecidamente como “pulmão do mundo”. No entanto, a descoberta da existência das algas 
marinhas, que são organismos fotossintetizantes, fez com que fosse atribuída a sua fotossíntese a 
maior parte de oxigênio existente no planeta. Considerando essas informações, avalie as afirmações a 
seguir, assinalando a alternativa correta: 
 
I. No processo de fotossíntese, o gás carbônico e a água são convertidos em glicose, havendo liberação 
de oxigênio, de modo que a energia acumulada pode ser empregada no metabolismo vegetal e ser 
utilizada como fonte de energia para as demais formas de vida no ecossistema. 
II. Durante a fotossíntese, os organismos fotossintetizantes fixam a energia luminosa do sol e a 
transformam em energia química, armazenando-a em moléculas de carboidratos (também produzidas 
durante o processo). 
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III. A respiração celular e a fotossíntese são processos distintos e ambos são realizados pelos vegetais, 
algas e também por algumas bactérias, sendo a fotossíntese realizada durante o dia e a respiração à 
noite. 
IV. A respiração, ao contrário da fotossíntese, não depende da luz e é realizada ao longo de todo o dia. 
 
a) I, II e III, apenas. 
b) I, II, III e IV. 
c) III, apenas. 
d) I, II e IV, apenas. 
 
17 – Os solos são formados por uma sucessão de camadas horizontais dispostas verticalmente umas 
sobre as outras. Essa disposição vertical de camadas é chamada de perfil do solo, que tem início na 
superfície do solo e término na rocha de origem, podendo ser constituído por um ou mais horizontes. 
O horizonte, por sua vez, representa as diferentes camadas do solo, formado pelos processos 
pedogenéticos, sendo designados por letras maiúsculas. Sobre os horizontes do solo, é correto afirmar 
que: 
 
a) O horizonte “O” também conhecido por horizonte orgânico, justamente por ser composto por 
material orgânico em estágio de decomposição, encontra-se situado na parte superficial do solo. 
b) O horizonte “A” está situado abaixo do horizonte “H”, quando este existe, caso contrário é o 
horizonte superficial. O horizonte “A” é uma região de elevada presença de material orgânico cuja 
composição química assemelha-se aquela da rocha de origem. 
c) O horizonte C é a camada que está mais perto da superfície, com uma relativa presença de matéria 
orgânica. 
d) O horizonte B é a camada formada principalmente por material levemente modificado semelhante à 
rocha matriz. Carbonatos de cálcio e magnésio acumulam-se nesta camada, especialmente em regiões 
secas, algumas vezes formando camadas duras e impermeáveis. 
 
18 – Quando as gotas de chuva batem com força no solo, desagregam os torrões de terra e formam 
pequenos grãos. Leves e sem barreiras no caminho, eles são arrastados seguindo o declive natural do 
terreno e se acumulam nas partes mais baixas, onde, geralmente, há outra propriedade, uma 
nascente ou um rio. A água corre livremente sobre a terra, abrindo valetas e arrastando tudo que 
estiver sobre o solo. Dessa maneira, o desgaste acelerado do solo sempre existirá se o agricultor não 
tiver o devido cuidado de combater as causas. A dinâmica da ação da chuva exemplificada no texto 
gera a seguinte consequência para o solo agricultável: 
 
a) Intensificação da acidez. 
b) Elevação da infiltração. 
c) Erosão da camada superficial. 
d) Redução da salinidade. 
 
19 – Durante bilhões de anos, a vida esteve em contínua atividade de multiplicação, mas sempre 
limitada ao ambiente aquático. A subsistência das comunidades obrigou os seres vivos a procurar 
novos ambientes, dando início à exploração dos ecossistemas terrestres. No caso dos vegetais, as 
adaptações à nova vida incluíram o surgimento e o desenvolvimento de órgãos de fixação, de 
sustentação, transporte de água e de nutrientes, conservação de água e, mais tarde, estruturas que 
conferiram a eles independência da água para a reprodução. A presença ou a ausência dessas 
características nos permite agrupar todos os vegetais em quatro grandes grupos: briófitas, 
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pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Com relação à evolução dos vegetais, é correto afirmar 
que: 
 
a) As briófitas e as angiospermas representam os vegetais que iniciaram a ocupação do ambiente 
terrestre, mas não conseguiram conquistá-lo definitivamente. 
b) A presença de um sistema vascular condutor de nutrientes, juntamente com os mecanismos 
redutores de transpiração, foi fundamental para a sustentação das briófitas nos locais secos e de alta 
luminosidade. 
c) As gimnospermas são grupos de plantas que não possuem nem semente, nem flor e nem frutos, 
faltando-lhes ainda os vasos condutores de seiva. 
d) As angiospermas são plantas que apresentam sementes, flores e frutos, possibilitando elas ocuparem 
praticamente todos os ambientes do planeta, sendo o grupo com maior diversidade e distribuição 
geográfica. 
 
20 – Para um estudante de agronomia o entendimento de como a fotossíntese acontece facilita a 
compreensão dos mecanismos existentes nos vegetais para a obtenção de compostos energéticos. 
Desse modo, com relação à capacidade fisiológica de manter o gás carbônico (CO2) atmosférico 
fixado, as plantas podem ser classificadas em C3, C4 e MAC (metabolismo ácido das Crassuláceas). 
Nesse contexto, assinale a opção correta. 
 
a) A maioria das plantas são plantas C4, que não têm características especiais para combater a 
fotorrespiração. 
b) As plantas com o metabolismo ácido das crassuláceas (CAM) minimizam a fotorrespiração e 
armazenam água separando estas etapas no tempo, entre noite e dia. 
c) As plantas C3 minimizam a fotorrespiração ao separar, no espaço, a fixação inicial de CO2 e o ciclo de 
Calvin, realizando estas etapas em tipos de células diferentes. 
d) A fixação do CO2 nas plantas C4 têm um menor custo energético quando comparado com as C3. 
Porém a alta concentração de CO2 nas células da bainha eleva a fotorrespiração. 


