
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL 
PROCESSO SELETIVO 2018/1 

Avaliação de conhecimento específico 
 

GABARITO 
 

I. SUGESTÃO DE RESPOSTAS PARA AS QUESTÕES DISCURSIVAS 
 

Questão 1: 
 
a. Delineamento em blocos casualizados. 
 
b. O modelo estatístico é yij=m+ti+bj+eij. Onde: yij é o valor observado na parcela que recebeu o tratamento i na repetição j; 
m é a média geral; 
ti é o efeito do tratamento i; bj é o efeito do bloco j; 
eij é o erro experimental na parcela que recebeu o tratamento i na repetição j. 
 
c. Repetição: refere-se às parcelas que recebem um mesmo tratamento. Todo experimento deve 
conter repetições para possibilitar a estimação do erro experimental e os testes de hipóteses. 
Casualização: refere-se à disposição aleatória dos tratamentos às parcelas, garantindo que os 
resultados não sejam tendenciosos e que haja independência dos resíduos.  
Controle Local: Trata-se do agrupamento de unidades experimentais heterogêneos em conjuntos 
homogêneos, denominados “blocos”. É desejável que haja homogeneidade entre as unidades 
(parcelas) que constituem cada bloco. Em cada Bloco deve conter todos os tratamentos, evitando 
que as médias dos tratamentos sejam viesadas. 
 
d. 

i. Houve 11 tratamentos, 6 repetições e 66 parcelas. 
ii. 

FV GL SQ QM Fcalc Ftab (5%) 
Tratamentos 10 2000 200 2 1.7 
Blocos 5 500 100 1 2 
Resíduo 50 5000 100   Total 65    1.7 

 
 

iii. Teste de hipótese para a fonte de variação tratamentos: 
H0: não existe diferença entre a média dos tratamentos. Ha: Pelo menos a média de um dos tratamentos se difere das demais. 
Conclusão: Como a estimativa de F calculado foi maior que o tabulado, rejeita-se H0 ao nível de 5% de significância. Logo, pelo menos a média de um dos tratamentos se difere das demais. 
 



 

 

Teste de hipótese para a fonte de variação blocos: 
H0: não existe diferença entre os blocos. 
Ha: Pelo menos um dos blocos se difere dos demais. Conclusão: Como a estimativa de F calculado para os blocos foi maior que o tabulado, rejeita-se 
H0 ao nível de 5% de significância. Logo, pelo menos um dos tratamentos se difere dos demais. 

 
e. Teste Dunnet. 
 
f. Podem ser testados 10 contrastes ortogonais (número de graus de liberdade de tratamentos. 
 
 
g.  

% = 100 ∗ √100
5 = 200% 

 
h. Na avaliação de experimentos, o coeficiente de variação indica a precisão do experimento. Quanto 
maior for o coeficiente de variação, menos preciso é o experimento. 
 
Questão 2: 
Disponibilidade de mão-de-obra, disponibilidade de material vegetal/animal, disponibilidade de 
recursos humanos e financeiros, o delineamento adotado (no DQL seria igual o número de 
tratamentos), revisão de literatura e experiência do pesquisador. Além disso, Pimentel-Gomes 
apresentam alguns outros critérios: número de graus de liberdade do resíduo deve ser no mínimo 
10, número de parcelas deve ser no mínimo 20 e algumas expressões estatísticas baseando-se no 
coeficiente de variação, desvio padrão e valores tabelados. 
 
 
Questão 3: 
As pontes de hidrogênio são formadas por que a água tem distribuição assimétrica de cargas, 
tornando-a dipolar. Essa separação de cargaspositivas e negativas gera uma forte atração mútua 
entre moléculas de água adjacentes, sendo que o hidrogênio de uma molécula é atraído pelo 
oxigênio de outra molécula. As propriedades decorrentes das pontes de hidrogênio e importantes 
para as plantas são: alto calor específico, alto calor latente de vaporização, coesão, capilaridade e 
resistência à tensão. 
 
Questão 4: 
A capacidade de campo é o conteúdo de água do solo após ele ter sido saturadocom água e o 
excesso ter sido drenado pela ação da gravidade, há o maior volume disponível de água para as 
plantas, retida com baixíssima tensão. O contrário ocorre no ponto de murcha permanente, em que 
a água está retida com tensão muito alta, não havendo mais água disponível e impedindo que a 
planta recupere a turgescência, mesmo que a transpiração tenha cessado. 



 

 

 
Questão 5: 
A planta A é C4 porque não se observa a saturação por luz (com o aumento da radiação solar, 
continua havendo aumento na taxa fotossintética) à temperatura de 35 ºC, uma vez que a 
temperatura ótima de tais plantas se situa entre 30 e 45 ºC. No caso da figura B, trata-se de uma 
planta C3, pois há saturação por luz em ambas as temperaturas. Além disso, a alta temperatura em 
B favorece a fotorrespiração. 
 
Questão 6: 
O gás carbônico (CO2) é incorporado em moléculas orgânicas no ciclo de Calvin, durante a 
carboxilação, sendo que tais moléculas passarãoposteriormente pelo processo de redução, levando 
à formação de trioses. O oxigênio é liberado na etapa fotoquímica da fotossíntese, sendo 
proveniente da hidrólise da molécula de água. Portanto, a afirmativa está incorreta, pois o CO2 não 
é transformado em O2. 

 
II. GABARITO DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
Número da Questão Marque a letra correspondente à resposta Correta 
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