
Cargo: ENGENHEIRO AGRÔNOMO – Nível E 
 
QUESTÃO 27 
 
A contestação se refere que a pequena propriedade não é compatível com agricultura de precisão por ser 
altamente qualificada e também não faz o menor sentido de agricultura de precisão em pequenas 
propriedades. Não há solicitação de anulação da questão. 

 
RECURSO NÃO PROCEDE 
O tamanho da propriedade ou das áreas não é o mais relevante. Desde que se possa amortizar o valor dos 
equipamentos, tê-los na fazenda é sempre mais recomendável. Mas a terceirização da aplicação dos 
produtos em taxa variável também é uma opção. Portanto, entendemos como improcedente o recurso . 
 
 
 
QUESTÃO 32 
 
Solicitação de anulação devido a taxa de luz em torno de 75% na fase produtiva não é citada nas literaturas 
consultadas pelo candidato. 
 
RECURSO NÃO PROCEDE 
A literatura apresenta inúmeras referências sobre o sombreamento do cacau e em todas as referências é 
dado como regra a porcentagem de luz na fase de implantação é pequena, em torno de 25% e à medida 
que as plantas se desenvolvem aumenta-se a oferta de luz em torno de 75%, uma vez que o sombreamento 
excessivo causa baixa produção e aumenta o risco de aumento de doenças. Como o cacaueiro constitui-se 
num sistema agroflorestal natural o sombreamento necessário para cada fase de desenvolvimento da 
cultura é obtido através do manejo das espécies utilizadas com o cultivo. Os próprios materiais artificiais 
(sombrites) são fabricados para fornecer sombreamento em torno de 25%, 50% e 75%. 
Mantido como correto a alternativa C. 
 
 
 
QUESTÃO 33 
 
Recurso sugere a anulação da questão devido o item III “Facilidade de aplicação de fertilizantes e outros 
produtos” que não especifica que produtos são esses, induzindo os candidatos a pensarem que foi uma 
“pegadinha”. 
 
RECURSO NÃO PROCEDE 
Como se trata de irrigação localizada onde pode se aproveitar via aplicação da água para irrigação a 
aplicação de outros produtos como fungicidas e inseticidas com objetivo de economia de mão-de-obra. 
Inclusive os próprios fertilizantes aplicados nesta tecnologia têm que ser totalmente solúveis em água e os 
outros produtos citados na questão também. Portanto não procede a sugestão de anulação da ques tão . 
 
 
 
QUESTÃO 38 
 
O candidato afirma que o arroz irrigado aumenta a infestação de plantas daninhas, isso é correto em 
sistemas de irrigação por aspersão. 
 
RECURSO NÃO PROCEDE 
A questão 38, alternativa A cita a irrigação por submersão. Esta técnica mantém a área inundada no 
período de cultivo, o que faz com que as sementes ou outras estruturas de cultivo não tenham ambiente 
propício para germinação ou brotação. O recurso não procede . 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 40 
 
Solicitação de anulação da questão devido o nome da família do inseto polinizador das flores do cacaueiro 
estar incorreto. 
 
RECURSO PROCEDE RESULTA NA ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
O candidato tem razão. Houve uma falha na digitação (ceratoponidae). Quando o correto é 
(ceratopogonidae). Portanto a incorreção compromete a questão, sendo a anulação da questão a 
decisão mais correta . 
 
 
 
QUESTÃO 46 
 
Candidato afirma que não existe a alternativa para os resultados 8000 l de esterco de galinha, 160 kg de 
calcário dolomítico e 36 kg de superfosfato triplo. 
 
RECURSO NÃO PROCEDE 
Na questão em que o candidato cita a alternativa acima a quantidade de insumo que errou foi o do 
superfosfato triplo (36kg), onde esta quantidade aplicada refere-se a quantidade de P2O5 aplicada, faltou o 
candidato fazer esta conversão para superfosfato triplo em que a quantidade é 80 kg. Recurso não 
procede . 
 
 
 
QUESTÃO 47 
 
Solicitam a anulação da questão, devido o gabarito a alternativa correta é a D, o candidato afirma que a I 
está incorreta segundo consulta a literatura da EMBRAPA no que se refere a faixa de pH para o cultivo da 
mandioca. 
 
RECURSO NÃO PROCEDE 
A contestação desta questão está relacionada a faixa de pH, onde o candidato cita referência da EMBRAPA 
sobre a faixa de pH ideal seria de 5,5 a 7,0 e na questão foi colocado da faixa de pH 5,5 a 6,5. Existem 
várias referências com relação ao melhor desenvolvimento do cultivo da mandioca quanto ao pH e por se 
tratar de uma planta rústica ela é menos afetada pela acidez do solo que outras culturas, o candidato não 
levou em consideração as outras características de solo citadas na questão como a drenagem e ausência 
de concreções. Então solos com pH na faixa entre 5,5 e 6,5 bem drenados e sem pedregosidade a 
mandioca desenvolve-se satisfatoriamente. Recurso não procede e a alternativa correta continu a sendo 
a alternativa D . 
 
 


