CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO
PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
Edital 07/2015 – Campus Manhuaçu
FOLHA DE PROVA
Área: ENGENHARIA AGRÍCOLA
Tema 01: MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Questão 01:
Um produtor rural realizará a semeadura de soja em um área de 35 ha, após o preparo do solo. O
preparo do solo será realizado de forma convencional, com uma aração e duas gradagens. Para
isso, ele dispõe de um trator de 65 cv, um arado de aivecas, uma grade tandem de 36 discos e uma
semeadora de precisão. As principais características das operações de campo estão apresentadas na
Tabela 1 abaixo. A jornada de trabalho é considerada de 8 h/dia.
Tabela 1: Características operacionais de campo.

Aração

Largura de
trabalho (m)
1,20

Velocidade de trabalho
trator/implemento (km h-1)
5,50

Eficiência de
campo (%)
78

Gradagem

3,40

7,10

80

Semeadura

3,50

6,00

65

Operação

Responda às seguintes questões:
a) Quanto tempo, em horas, levará cada uma das operações? (valor: 10 pontos)
b) Quantos dias serão necessários para realizar as operações de preparo do solo e semeadura?
(valor: 05 pontos)
Questão 02:
Técnicas de agricultura de precisão estão sendo cada vez mais difundidas entre grandes e
pequenos produtores rurais. Apresente o ciclo da agricultura de precisão, descrevendo as principais
operações de campo envolvidas. Discuta as ferramentas e as tecnologias utilizadas em culturas
produtoras de grãos, relacionando-as com o ciclo apresentado. (valor: 15 pontos)
Critérios para avaliação
Redação – correção gramatical
Argumentação
Originalidade
Organização de ideias– sequência lógica
Domínio do conteúdo
Abrangência
Totalização (pontos)
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FOLHA DE PROVA
Área: ENGENHARIA AGRÍCOLA
Tema 02: IRRIGAÇÃO E DRENAGEM
Questão 01:
A eficiência de aplicação de água de um sistema de irrigação representa a relação entre a
quantidade de água aplicada e a quantidade de água realmente aproveitada pelas plantas. Diante
disso, responda ao que se pede.
a) Cite quatro fatores intervenientes à distribuição de água pelos aspersores e, sucintamente,
comente sobre eles. (valor: 05 pontos)
b) Uma das principais desvantagens do sistema de irrigação localizada é o entupimento dos
emissores. Cite dois fatores responsáveis pelo entupimento dos emissores e duas maneiras de
solucioná-los. (valor: 05 pontos)
Questão 02:
Determinar a qualidade da água é fator importante quando se deseja instalar um perímetro irrigado.
Quanto às características que determinam a qualidade da água para irrigação, de modo geral,
devem ser analisados seis parâmetros básicos, a saber: salinidade, proporção relativa de sódio,
concentração de elementos tóxicos, concentração de bicarbonatos, aspectos sanitários e aspectos
relacionados ao entupimento de emissores. Diante do exposto, pede-se para interpretar uma análise
de água que possui alta Razão de Adsorção de Sódio (RAS) e baixa Condutividade Elétrica (CE),
evidenciando os riscos ao utilizá-la. (valor: 10 pontos)
Questão 03:
Cite quatro fatores que devem ser levantados quando se deseja instalar um perímetro irrigado.
(valor: 10 pontos)
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO
PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
Edital 07/2015 – Campus Manhuaçu
FOLHA DE PROVA
Área: ENGENHARIA AGRÍCOLA
Tema 03: CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA
Questão 01:
Cite duas práticas conservacionistas edáficas, duas vegetativas e duas mecânicas, que podem ser
empregadas no controle da erosão do solo causada pela ação da água. Comente o efeito de cada
uma dessas práticas sobre a infiltração, o escoamento superficial e a erosão hídrica do solo. (valor:
10 pontos)
Questão 02:
Considerando a infiltração e o escoamento superficial, elementos do ciclo hidrológico, responda ao
que se pede.
a) Os hidrogramas apresentados na Figura 1 foram construídos a partir de bacia urbanizada e rural
(A) e de bacias com formato alongado e radial (B). Identifique qual hidrograma pertence a qual
bacia, justificando sua resposta. (valor: 05 pontos)

Hidrograma (Q x t)
Figura 1: Hidrogramas de bacia urbanizada e rural (A) e de bacias com formato alongado e radial (B).
Fonte: TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 2. ed. Rio Grande do Sul: Editora da UFRGS/ABRH, 2001.
Adaptado.

b) Considere duas situações distintas: 1. Um canal com problemas de erosão de suas margens,
acarretando seu alargamento e assoreamento; 2. Uma bacia que sofre com o transbordamento de
seu curso d’água, acarretando inundações. Que medidas podem ser adotadas, a fim de
solucionar os problemas apontados? Leve em consideração a fórmula de Manning, a equação da
continuidade e a cobertura da bacia nas justificativas. (valor: 05 pontos)
V=
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Q = V. A
Sendo que

V = velocidade média da seção (m s-1);
n = coeficiente de Manning (T L -1/3);
R = raio hidráulico (m);
S = declividade (m m-1);
Q = vazão (m3 s-1);
A = área do canal (m2).

Questão 03:
A Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estabelece, em seu artigo 1º, inciso V, que “a bacia
hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos
e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. Sendo assim, responda às
questões abaixo.
a) Conceitue bacia hidrográfica. (valor: 03 pontos)
b) Como as bacias hidrográficas são individualizadas e quais são os métodos de
individualização? (valor: 03 pontos)
c) Cite quatro características fisiográficas de bacias hidrográficas e, sucintamente, comente a
respeito da importância dessas em um estudo hidrológico/ambiental. (valor: 04 pontos)
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FOLHA DE PROVA
Área: ENGENHARIA AGRÍCOLA
Tema 04: DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS
Questão 01:
As construções rurais podem auxiliar no bem-estar do animal, objetivando um aumento da
produtividade. Entre as tecnologias utilizadas para essa finalidade, destacam-se as aberturas
planejadas (janelas, respiros, lanternins) e os quebra-ventos, bem como ventiladores e exaustores.
Discorra sobre as tecnologias citadas, explicando como o uso dessas podem melhorar o bem-estar
animal. (valor: 10 pontos)
Questão 02:
Relativo a materiais de construção, responda ao que se pede.
a) O que são agregados e aglomerantes e suas respectivas funções? Cite ao menos 2 (dois)
exemplos de cada. (valor: 05 pontos)
b) Explique o que é cimento Portland e suas aplicações. (valor: 05 pontos)
Questão 03:
A norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 8196:1999, que
trata do emprego de escalas em desenho técnico, informa sobre três tipos de escalas: a natural, a de
ampliação e a de redução. Conceitue escala natural, de ampliação e de redução e cite um exemplo
de aplicação em construções rurais, para cada tipo de escala citada. (valor: 10 pontos)

Critérios para avaliação
Redação – correção gramatical
Argumentação
Originalidade
Organização de ideias– sequência lógica
Domínio do conteúdo
Abrangência
Totalização (pontos)

Pontuação
3
7
3
7
7
3
30

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO
PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
Edital 07/2015 – Campus Manhuaçu
FOLHA DE PROVA
Área: ENGENHARIA AGRÍCOLA
Tema 05: TOPOGRAFIA
Questão 01:
O cálculo de rumos e azimutes é um dos conhecimentos necessários para a realização de
levantamentos planimétricos. Com base na Figura 2, calcule os rumos e azimutes, preenchendo
corretamente a Tabela 1. (valor: 15 pontos)

Figura 2: Rumos de uma linha.
Fonte: PASTANA, Carlos Eduardo Troccoli. Topografia I e II: anotações de aula. Marília: UNIMAR, 2010.
Tabela 1: Rumos e azimutes.

Rumo

Azimute

A-1 =

AZA1 =

A-2 =

AZA2 =

A-3 =

AZA3 =

A-4 =

AZA4 =
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Questão 02:
É possível descrever a superfície da Terra geometricamente por meio de levantamentos geodésicos
ou topográficos, os quais utilizam distintos sistemas de coordenadas como base. O sistema
Universal Transversa de Mercator (UTM) utiliza um sistema de coordenadas cartesianas para
representar posições na superfície terrestre. Na Tabela 1, estão apresentadas as coordenadas UTM
de três cidades, A, B e C, localizadas no hemisfério sul.
Tabela 1: Coordenadas do sistema Universal Transversa de Mercator (UTM) para três cidades A, B e C.

Cidade A

Cidade B

Cidade C

E (m)

319.150,000

656.427,300

721.818,036

N (m)

7.357.450,000

7.488.003,260

7.702437,647

Responda ao que se pede:
a) Faça uma representação da posição das três cidades no plano de coordenadas UTM.
(valor: 03 pontos)
b) Calcule a menor distância entre as cidades A e C. Considere que o seno do ângulo formado
entre a horizontal Este e o segmento AC seja igual a 0,65 e a tangente seja 0,85. (valor: 04
pontos)
c) Qual é o perímetro do triângulo formado pelas cidades ABC? Considere que o seno do
ângulo formado entre a horizontal Este e o segmento AB seja igual a 0,36, e a tangente seja
0,38. E, em relação ao segmento BC, o seno e a tangente são 0,96 e 3,30; respectivamente.
(valor: 05 pontos)
d) Qual das três cidades está mais próxima ao Equador? Por quê? (valor 04 pontos)
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