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CARGO: AUXILIAR AGROPECUÁRIO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Leia o texto a seguir: 

Uma Anedota 

Um homem no consultório de um psiquiatra:  

- Doutor, estou preocupado com minha esposa. Quando estou no trabalho, ela passa o dia 

conversando com o abajur!  

- Mas você a viu falando com o abajur? - pergunta o médico.  

- Não, o abajur me contou e pediu segredo!  

(O texto acima é adaptação de original extraído de https://www.tudoporemail.com.br/)  

 

As três questões de português abaixo se referem ao texto acima: 

 

Sobre a anedota acima, podemos afirmar seguramente que: 

a) O abajur, de fato, fala. 

b) A esposa não fala com abajur. 

c) O médico não tinha a quem tratar. 

d) O marido não fala com abajur. 

e) O médico não fala com abajur. 

 

02 – Deliberadamente alteramos uma das palavras da anedota acima para torna-la incorreta. Assinale 

a alternativa em que ela aparece: 

a) Abajur – Segredo. 

b) Consultório – Doutor. 

c) Preocupado – Esposa. 

d) Homem – Pisiquiatra. 

e) Trabalho – Conversando. 

 

03 – Assinale a alternativa que apresenta duas palavras monossílabas extraídas da anedota acima: 

a) Me – Viu. 
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b) O – Você. 

c) Pediu – Mas. 

d) Pergunta – Não. 

e) Uma – Anedota. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Na equação de primeiro grau a seguir, é correto afirmar que quando  e , os valores 

de  serão, respectivamente, iguais a: 

 

a) 45 e 120 

b) 45 e 100 

c) 55 e 130 

d) 50 e 130 

e) 55 e 150 

 

05 – Se a altura de João é igual a 1,60 metros, é correto afirmar que para chegar à altura de seu pai, 

que mede 1,85 metros, ele precisará crescer: 

a) 250 centímetros. 

b) 25 centímetros. 

c) 2,5 centímetros. 

d) 0,25 centímetros. 

e) 0,0025 centímetros. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

06 – É correto citar como um dos fatores que impulsionaram o povoamento da região onde se situa o 

município de Xavantina: 

a) A fundação da República Juliana em Santa Catarina. 

b) As alterações regionais provocadas pela vinda da Corte Portuguesa em 1808. 

c) A caça a escravos fugidos das fazendas de café que migravam de São Paulo e do Paraná. 

d) A construção da ferrovia que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul. 
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e) A expansão da mineração na região sul do Brasil e no oeste argentino. 

 

07 – De acordo com as subdivisões do estado de Santa Cataria, o município de Xavantina encontra-se 

na microrregião denominada: 

a) Serrana. 

b) Sul Catarinense. 

c) Sul Tupi Chapecoense. 

d) Leste de Anita Garibaldi. 

e) Alto Uruguai Catarinense. 

 

08 – A vegetação típica da região onde foi povoada e colonizada Xavantina é conhecida como: 

a) Mata dos cocais. 

b) Mata dos Pinhais. 

c) Caatinga. 

d) Mangues. 

e) Serrado. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR AGROPECUÁRIO 

09 – Os sistemas convencionais de irrigação por aspersão podem ser apresentados em diferentes 

tipos. Com base no tipo semifixos, é CORRETO afirmar: 

a) As laterais podem operar com vários aspersores aplicando água ou com um único aspersor 

canhão. 

b) Apresentam as tubulações enterradas e apenas as hastes dos aspersores e dos registros 

permanecem à superfície do terreno. 

c) São sistemas de alto custo inicial, justificando-se apenas para irrigação de pequenas áreas, 

culturas de alto valor econômico. 

d) As linhas laterais, secundárias e principais permanecem sempre e somente fixas.  

e) Todas linhas que compõem o sistema são móveis, fabricadas de material leve como 

alumínio e PVC, e deslocam progressivamente na área irrigada. 

Frizzone, J. A. OS MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO. ESALQ/USP, 2017, 32p. 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC 

6 
 

10 – São principais práticas culturais na cultura da bananeira, exceto:  

a) Desbaste e desfolha. 

b) Escoramento.  

c) Ensacamento do coração. 

d) Corte do pseudocaule após colheita. 

e) Ensacamento do cacho. 

Macedo, A. C. Produção de Mudas em viveiros florestais: espécies nativas / A. C. Macedo; revisado e ampliado por Paulo Y. Kageyama, Luiz G. S. da 

Costa- São Paulo: Fundação Florestal, 1993. 

11 – Com base no tamanho das gotas na aplicação de defensivos agrícolas, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Uma ponta de pulverização não produz um único tamanho de gota. 

b) Gotas pequenas são mais arrastadas pela deriva e apresentam grandes problemas com 

evaporação durante a aplicação. 

c) Numa aplicação correta, o tamanho das gotas é muito importante para se atingir o alvo 

desejado. 

d) Deve-se utilizar gotas de tamanho médio, com o objetivo de reduzir a probabilidade de erros 

na aplicação. 

e) Gotas grandes proporcionam cobertura do alvo e quantidade de gotas por cm2 normalmente 

altas. 

Manual de tecnologia de aplicação/ANDEF - associação Nacional de Defesa Vegetal. -- Campinas. São Paulo: Linea Creativa, 2004.  

12 – Em relação aos tratos culturais no cafeeiro, analise: 

( ) Desbrotas Tem por finalidades eliminar os ramos plagiotrópicos indesejáveis (“ramos 

ladrões”) e manter uma arquitetura ideal ao cafeeiro. 

( ) O mato nas entrelinhas não podem ser mantido em hipótese alguma, pois aumenta a 

transpiração e, por conseguinte, a concorrência por água. 

( ) As desbrotas devem ser feitas quando for necessário, o mais cedo possível, pois sua 

execução tardia pode causar alterações na arquitetura da planta e injúrias no caule. 

( ) A capina de forma sistemática e em área total tem sido substituída pelo uso de roçadas nas 

entrelinhas. 
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Levando em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta das 

preposições acima é, respectivamente: 

a) V – F – F – V  

b) F – F – V – V  

c) F – V – V – F  

d) F – F – F – V  

e) V – V – F – F  

MESQUITA, Carlos Magno de et al.  Manual do café: implantação de   cafezais   Coffea arábica L.  Belo Horizonte: EMATER-MG, 2016. 50 p. il. 

13 – Em relação a como fazer a Tríplice Lavagem, analise os itens abaixo: 

I – Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador. 

II – Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 

III – Adicione água limpa à embalagem até 1/6 do seu volume. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Apenas II estão corretos. 

Manual de tecnologia de aplicação/ANDEF - associação Nacional de Defesa Vegetal. -- Campinas. São Paulo:Linea Creativa, 2004. 

 

14 – Com base na alimentação de animais, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um 

alimento volumoso. 

a) Casca de soja. 

b) Farelos de soja. 

c) Silagens milho. 

d) Caroço de algodão. 

e) Grãos de milho. 

EMBRAPA, Alimentação animal.2020 p.10 
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15 – Com base no manejo na suinocultura, após a cobrição, as fêmeas devem ser conduzidas para 

local calmo e confortável, recebendo água à vontade e cerca de Kg de ração à base de milho, farelo 

de soja e núcleo vitamínico-mineral por dia até os 90 dias de gestação. Assinale a alternativa 

CORRETA que corresponde ao valor de X. 

a) 4,0. 

b) 6,0. 

c) 0,5. 

d) 5,0. 

e) 2,0. 

OLIVEIRA, P.A.V. de; LIMA, G.J.M.M. de; FÁVERO, J.A.; BRITO, J.R.F. Suinocultura: noções básicas. Concórdia, SC: EMBRAPA-CNPSA, 1993. 

37p.  

16 – A desmama é um dos eventos mais importantes na criação de gado de corte e ocorre de forma 

natural entre os nove e os onze meses de idade e artificialmente entre os seis e oito meses de idade, 

dependendo de alguns fatores, exceto: 

a) Tipo de capim. 

b) Condição corporal da cria. 

c) Raça do animal. 

d) Sexo do animal. 

e) Condição corporal da mãe. 

Oliveira Filho, Amado de (org.).   Produção e Manejo de Bovinos de Corte/Amado de Oliveira Filho (organizador).  Cuiabá-MT: KCM Editora, 

2015.155p. 

17 – Em à produção de mudas florestais de espécies nativas, a escolha de recipientes e substratos são 

muitos importantes, em relação aos recipientes, analise: 

( ) O tamanho recomendado para os sacos plásticos independe da espécie. 

( ) Os tubetes mais utilizados são os de formato não cônico. 

( ) Os tubetes apresentam custo operacional muito menor. 

( ) Os sacos plásticos apresentam a vantagem de dispensarem grandes investimentos em 

infraestrutura. 

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a 

ordem correta das respostas, de cima para baixo: 
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a) V – F – F – V  

b) F – V – V – F  

c) F – F – V – V  

d) F – F – F – V  

e) V – V – F – F  

Macedo, A. C. Produção de Mudas em viveiros florestais: espécies nativas / A. C. Macedo; revisado e ampliado por Paulo Y. Kageyama, Luiz G. S. da 

Costa- São Paulo: Fundação Florestal, 1993. 

18 – Em relação aos grãos chochos no feijoeiro, analise os itens abaixo: 

I – Grãos desprovidos de massa interna, enrijecidos. 

II – Possuem densidade maior que a dos grãos normais. 

III – São mal granados e enrugados. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Apenas II estão corretos. 

VIEIRA,  C.;  PAULA  JÚNIOR,  T.  J.;  BORÉM,  A.  (Ed.).  Feijão.  2.  ed.  Viçosa,  MG:  Editora  UFV, 2006,  600p.. 

 

19 – Assinale a alternativa correta que corresponde na remoção das mudas de um local para outro, 

dentro do próprio canteiro ou entre canteiros.  

a) Seleção. 

b) Controle do crescimento. 

c) Poda da copa.  

d) Dança. 

e) Expedição. 

Macedo, A. C. Produção de Mudas em viveiros florestais: espécies nativas / A. C. Macedo; revisado e ampliado por Paulo Y. Kageyama, Luiz G. S. da 

Costa- São Paulo: Fundação Florestal, 1993. 

20 – Com base nas forrageiras assinale a alternativa correta que corresponde a uma forrageira que, os 

colmos crescem encostados ao solo, sem enraizamento nos nós, só se erguendo a parte que tem a 

inflorescência. 
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a) Panicum. 

b) Pennisetum. 

c) Brachiaria decumbens. 

d) Cynodon. 

e) Phaeseolus vulgaris. 

EMBRAPA, Identificação de Forrageiras.2020 p.6 

 

 


