
Engenheiro agrônomo 

RESPOSTA ESPERADA FINAL 

O Instituto Verbena/Universidade Federal de Goiás divulga a resposta esperada final da questão da prova 
discursiva, do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT.  

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

____Questão 01__________________________________________________________________ 

VERTISSOLOS 

Definição – solos constituídos por material mineral com horizonte vértico iniciando dentro de 100 cm a partir da 
superfície, relação textural insuficiente para caracterizar um horizonte B textural e apresentando, além disso, os 
seguintes requisitos: a) Teor de argila, após mistura e homogeneização do material de solo, nos 20 cm superficiais, 
de, no mínimo, 300 g kg-1 de solo; b) Fendas verticais no período seco, com pelo menos 1 cm de largura, atingindo, 
no mínimo, 50 cm a partir da superfície, exceto no caso de solos rasos, onde o limite mínimo é de 30 cm de 
profundidade; c) Ausência de material com contato lítico ou lítico fragmentário, horizonte petrocálcico ou duripã 
dentro dos primeiros 30 cm a partir da superfície; d) Em áreas irrigadas ou mal drenadas (sem fendas aparentes), 
o coeficiente de expansão linear (COLE) deve ser igual ou superior a 0,06 ou a expansibilidade linear deve ser de
6 cm ou mais; e) Ausência de qualquer tipo de horizonte B diagnóstico acima do horizonte vértico. 

NEOSSOLOS 

Definição – solos constituídos por material mineral ou por material orgânico com menos de 20 cm de espessura, 
não apresentando nenhum tipo de horizonte B diagnóstico e satisfazendo aos seguintes requisitos: a) Ausência de 
horizonte glei imediatamente abaixo do A dentro de 150 cm a partir da superfície, exceto no caso de solos de 
textura areia ou areia franca virtualmente sem materiais primários intemperizáveis; b) Ausência de horizonte vértico 
imediatamente abaixo de horizonte A; c) Ausência de horizonte plíntico dentro de 40 cm ou dentro de 150 cm a 
partir da superfície se imediatamente abaixo de horizontes A ou E ou se precedido de horizontes de coloração 
pálida, variegada ou com mosqueados em quantidade abundante. 

CHERNOSSOLOS 

Definição – solos constituídos por material mineral e que apresentam alta saturação por bases e horizonte A 
chernozêmico seguido por: a) Horizonte B incipiente ou B textural, ambos com argila de atividade alta; ou b) 
Horizonte cálcico, petrocálcico ou caráter carbonático, coincidindo com horizonte A chernozêmico e/ou com 
horizonte C, admitindo-se, entre os dois, horizonte Bi com espessura < 10 cm; ou c) Contato lítico ou lítico 
fragmentário, desde que o horizonte A contenha 150 g kg-1 de solo ou mais de CaCO3 equivalente. 

LATOSSOLO 

Definição - solos constituídos por material mineral apresentando horizonte B latossólico imediatamente abaixo de 
qualquer tipo de horizonte A dentro de 200 cm a partir da superfície ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apre-
senta mais que 150 cm de espessura. 


