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PROCESSO SELETIVO – 02/2021 

Área de Conhecimento Biologia do Solo e Microbiologia do Solo 

 

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA 

 

 

Questão 1: 

a. Adesão de partículas 

Bactérias e fungos excretam/secretam polissacarídeos de alto/baixo peso molecular 

ou ainda proteínas que atuam no processo de cimentação. As bactérias possuem 

cargas que também podem atuar no processo de aproximação dos coloides no solo. 

b. Estabilidade de agregados 

Existe uma alta correlação entre medidas de biomassa fúngica no solo e medidas de 

estabilidade de agregados indicando a importância do micélio fúngico para a 

estabilidade de agregados no solo. A quantidade de EPS (exopolissacarídeos) no 

solo também pode correlacionar-se com a estabilidade de agregados, com destaque 

para solos com menores teores de argila. 

 

Referência: MOREIRA, F.M.S. & SIQUEIRA, Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: 

Editora UFLA, 2002.  

Fonte: Capitulo 3. Ecologia do Solo. Pg 97 a 103. 

 

 

Questão 2: 

A presença de enxofre no sistema possibilita a formação do ácido sulfúrico para 

bactérias quimiolitotróficas. Este ácido forte tem ação sobre o fosfato de rocha 

amentando sua solubilidade. O enxofre é oxidado a SO4 para obtenção de energia 

por estas bactérias, formando H2SO4 por reação com água. 

Referência: MOREIRA, F.M.S. & SIQUEIRA, Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: 

Editora UFLA, 2002.  

Fonte: Capitulo 7 – pg 376 e Capitulo 10 -  434 a 520 

 

Questão 3: 
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a) Os fungos micorrízicos arbusculares são simbiontes obrigatório, 

completando seu ciclo de vida em simbiose com uma planta hospedeira. Tal 

fato limita a produção de propágulos e inoculantes em larga escala já que 

estes fungos não crescem em meios de cultura. Os fungos ectomicorrízicos, 

ao contrário apresentam capacidade de completar seu ciclo de vida como 

saprófita ou como simbionte. A capacidade de crescimento saprofítico 

permite que estes fungos sejam cultivados em maios específicos com 

propágulos sendo produzidos em larga escala. 

 

b) A formononetina é um composto fenólico sintetizado pelas raízes de plantas 

que tem ação sinalizadora estimulando germinação/crescimento dos 

propágulos dos fungos micorrízicos arbusculares no solo em direção ao 

sistema radicular com efeitos positivos sobre a colonização radicular por 

estes fungos e por conseguinte sobre o crescimento das plantas hospedeiras. 

A formononetina foi sintetizada e atualmente é comercializada como 

estimulantes da simbiose micorrízica arbuscular internacionalmente. Os 

produtos mais conhecidos são Myconate e Mycoform produzidos pela Plant 

Health Care. 

Referência: MOREIRA, F.M.S. & SIQUEIRA, Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: 

Editora UFLA, 2002.  

Fonte: Capitulo 10 – Micorrizas arbusculares, pg 564; Tipos de micorrizas – pg 546 a 548 

 

 

Questão 4: 

Resultado da Produção diária de CO2. Os resultados devem ser expressos em mg 

de CO2 Kg solo seco h-1. 

 

 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

PC 3,74 4,08 2,72 2,51 2,18 

SPD-LP 3,18 2,70 2,16 1,49 1,28 

 

         Questão 5: 

Como a resposta pode ser ampla há diversas formas de abordar a questão, no 

entanto, para considerar correta deve-se considerar alguns pontos importantes; 
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- Os impactos do manejo sobre a taxa de decomposição; 

- A Imobilização temporária do N na biomassa microbiana; 

- As perdas de N por lixiviação, erosão ou até mesmo volatilização 

 

Referência:  

MOREIRA, F.M.S. & SIQUEIRA, Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: Editora 

UFLA, 2002.  

Fonte: Capitulo 3 – pg 157 e 158.  

OBS. É um exercício que exige interpretação. Base teórica está no tópico sobre Respiração 

microbiana. 

Leitura complementar: RIBEIRO, M.C. & STELATO, M.M. Microbiologia Prática - 

Aplicações de Aprendizagem de Microbiologia Básica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora Atheneu, 

2011. 249p. 

 

Questão 6: 

São organismos pertencentes ao Reino animália que podem permanecer no solo por 

todo seu ciclo de vida ou temporariamente ou ainda transitam pelo solo e são 

classificados quanto ao tamanho em megafauna, macrofauna, mesofauna e 

microfauna, considerando o comprimento do corpo. Também podem ser 

classificados quanto ao grau de presença no solo em transientes, temporários, 

periódicos e permanentes. Também são classificadores quanto aos seus hábitos 

alimentares (posição na cadeira trófica) em predadores, parasitas, saprófagos e 

necrófagos. Quanto ao nicho ecológico ou posição no perfil são classificados em 

epígeos (ou epigêicos). Hemi/semiedáficos e edáficos. 

Quanto as funções ecossistêmicas os organismos que compõem a fauna edáfica são 

classificados em: 

Engenheiros do ecossistema: causam modificações nas propriedades físicas do solo 

por meio de fenômenos como a bioturbação, abertura de galerias e construção de 

bioestruturas 

Engenheiros químicos: trituração/fragmentação, ingestão e excreção de material 

orgânico afetando a decomposição e ciclagem de nutrientes. 

Reguladores: realizam o controle biológico de plantas, microrganismos e animais 

 

Referência: MOREIRA, F.M.S. & SIQUEIRA, Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: 
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Editora UFLA, 2002.  

Fonte: Capitulo 2 – Reino Animalia, pg 78,79. Capitulo 3. Metodos de avaliação da Biota do 

Solo. Pg 136 a 156. Capitulo 4 – pg 181. 

 

Questão 7: 

a. Cores – amostras indeformadas de solo são coletadas com auxílio de anéis. Estes 

anéis são colocados em funis de Berleze onde predominantemente são coletados 

organismos da mesofauna edáfica e hemiedáfica. 

b. Monólitos de solo, também conhecido como Método TSBF (Tropical Soil 

Biology and Fertility). Um monólito de solo, comumente de 25 x 25 cm é 

retirado do solo a uma profundidade de 10 a 20 cm e os organismos da 

macrofauna presentes nele são coletados por catação manual. 

c. Armadilhas de queda (Pitfall traps) onde frascos contendo solução de detergente 

são enterrados no solo deixando a boca do frasco rente a superfície do solo. Os 

frascos são mantidos as campo por até 72hsd quando então são coletados e os 

organismos na solução detergente são lavados em peneira e identificados. 

Permite a coleta de organismos de superfície da meso e macrofauna que 

apresentam mobilidade. 

 

Referência: MOREIRA, F.M.S. & SIQUEIRA, Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: 

Editora UFLA, 2002.  

Fonte: Capitulo 3. Metodos de avaliação da Biota do Solo. Pg 136 a 156.  

 

Questão 8: 

Isolamento: Inicialmente é necessário identificar e coletar os nódulos diretamente 

do sistema radicular das plantas e, em laboratório, realizar a assepsia (com água, 

álcool e hipoclorito de sódio ou cálcio). Após a assepsia dos nódulos, eles devem 

ser macerados e riscados em placa de Petri contendo meio de cultura específico 

(Levedura-Manitol-Ágar é o mais usado) e, após, incubado em estufa na 

temperatura ideal (+ou- 25°C), acompanhando seu crescimento. 

Identificação: A identificação das bactérias fixadoras de nitrogênio pode ser 

realizada pela análise morfológica de suas colônias, combinadas com testes de 

nodulação em raízes de leguminosas. Para fins de determinação de gênero e espécie 

é necessário análise molecular de genes ligados a bactérias, como o 16S (fragmento 
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amplamente utilizados em grupos bacterianos), Nif e Nod (genes funcionais de 

bactérias fixadoras de N).  

Referência: FONTE: Capítulo 9: Fixação Biológica de Nitrogênio: pg: 498 a 502 

MOREIRA, F.M.S. & SIQUEIRA, Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: Editora 

UFLA, 2006. 625p 

 

Questão 9: 

a. As análises podem ser realizadas rapidamente, permitindo a determinação de 

um grande número de amostras em curto espaço de tempo; O custo é baixo e 

oferece boa precisão nas determinações; as análises podem ser realizadas em 

qualquer época do ano; os resultados da análise de solo permitem através de 

estudos de correlação e de calibração, estabelecer tabelas para recomendações de 

corretivo e adubações para as de determinada região. 

 

b. Para manter o nível de fertilidade de uma dada área; predizer a probabilidade de 

se obter resposta lucrativa com o uso de fertilizantes e corretivos e avaliar o estado 

nutricional do solo de um Município, Estado ou Região. 

 

 

c.   pH em Água e em KCl  (potenciometria),  Carbono orgânico pelo método de   

Walkley – Black, Fósforo e potássio extraídos pelo método Mehlich 1 e 

determinados  por UV-visível ou colorimetria ( fósforo  ) e  fotometria de chama ( 

potássio ). O alumínio, cálcio e magnésio foram extraídos com solução de KCl 1 

mol/l e determinados por volumetria de neutralização (alumínio) e por 

espectrofotometria de absorção atômica (cálcio e magnésio). 

 

 

_____________________________________ 

Presidente da Banca Examinadora 


