Conhecimentos Gerais
Questões de 1 a 30
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
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5

10

15

20

25

30

35

40

45

No debate internacional das últimas décadas sobre
as questões sociais e ambientais, um dos temas mais
recorrentes refere-se à agricultura. As questões que
norteiam esses debates giram em torno do conceito de
sustentabilidade, consequentemente, de uma agricultura
sustentável.
A chamada agricultura sustentável, idealizada e tão
aclamada em diversos círculos intelectuais, científicos
e políticos, seria um tipo de agricultura que pudesse
conservar os recursos naturais e fornecesse produtos
saudáveis (ou mais saudáveis), sem comprometer os
níveis tecnológicos já alcançados de segurança alimentar
dos indivíduos. Tal conceituação resulta de emergentes
pressões sociais por uma agricultura que não prejudique
o meio ambiente, a economia, a saúde, em suma, a
sociedade como um todo.
Nesse sentido, a agricultura sustentável adquire,
num contexto internacional, um papel extremamente
relevante, visto que, apesar de seus dez mil anos,
a agricultura permanece sendo a atividade humana que
mais intimamente relaciona a sociedade com a natureza,
e em sentido inverso, mais presente na relação natureza
e sociedade.
Dentro desse quadro, em que condições alimentares,
saúde, meio ambiente, economia estão todos
circunscritos, ainda há que se levarem em conta as
condições de trabalho no campo, as relações inerentes
desse processo. E, além disso, em contraste com outros
processos produtivos, a intervenção humana na
agricultura não é realizada com o propósito primordial
de transformar a matéria-prima num primeiro instante.
Nela, o trabalho humano visa a regular, controlar
ou mesmo submeter-se às condições ambientais sob
as quais as plantas e os animais crescem e se reproduzem,
pois, nesse processo, há um momento de transformação
que se realiza por dinâmicas orgânico-naturais e não
pela aplicação do trabalho humano.
Assim sendo, poderíamos supor na relação
homem/natureza, outra vertente natureza/homem, em que
a natureza poderia exercer algum tipo de pressão sobre
o homem. Esse ponto de vista revela a força da
natureza agindo contra o homem, sendo ele obrigado a
se adaptar, transformar e controlar suas ideias e
habilidades, técnicas e instrumentos em prol de um
relativo controle pretendido sobre a terra e a natureza.

BARBOSA, Amilson. Agricultura
sustentável, o homem e o meio
ambiente. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/ gerografia/
agricultura sustentável-homem-meio-ambiente.htm.> Acesso em: 30
ago.2012. Adaptado.
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Questão

1

Do ponto de vista temático, o texto
01) critica as técnicas empregadas na agricultura para o
cultivo do solo.
02) estabelece diferenças entre a agricultura da atualidade
e a agricultura sustentável.
03) revela as condições inóspitas em que o agricultor se
submete para o plantio agrícola.
04) apresenta uma visão adversa à regularmente discutida
na relação homem/natureza.
05) faz uma análise dos mecanismos indispensáveis para
o cultivo de uma agricultura sustentável.
Questão

2

A alternativa que apresenta uma análise inadequada da
passagem transcrita é a
01) “sem comprometer os níveis tecnológicos já alcançados
de segurança alimentar dos indivíduos.” (l.11-13) equivale
a assegurar a mesma qualidade dos alimentos a serem
consumidos.
02) “Tal conceituação resulta de emergentes pressões
sociais” (l.13-14) refere-se às cobranças que os
diversos setores da sociedade fazem.
03) “e em sentido inverso, mais presente na relação natureza
e sociedade.” (l.22-23) elimina toda e qualquer relação
entre sociedade/natureza.
04) “em contraste com outros processos produtivos, a
intervenção humana na agricultura não é realizada com
o propósito primordial de transformar a matéria-prima,
num primeiro instante”. (l.28-31) entende-se que
diferente de outras produções, a presença humana
incialmente não se prende em obter o resultado
imediato do plantio.
05) “poderíamos supor na relação homem/natureza, outra
vertente natureza/homem” (l.38-39) evidencia-se a
alternância de força e a pequenez daquele diante
daquela.
Questão

3

Quanto aos recursos linguísticos usados no texto, a
alternativa verdadeira é a
01) A palavra “Tal” (l.13) funciona como um elemento de
conexão que estabelece uma relação semântica entre o
período anterior e o que se inicia.
02) A preposição “sobre” das linhas 1 e 45 expressa a mesma
ideia de circunstância.
03) A ação verbal “sendo” das linhas 20 e 38 indica uma ação
em estado contínuo.
04) A c o n t r a ç ã o “ N e l a ” ( l . 3 2 ) r e f e r e - s e à p a l a v r a
“matéria-prima”(l.31).
05) A expressão “Nesse sentido” (l.17) reitera a informação
“em suma” (l.15).
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Questão

4

(

As palavras em negrito dos fragmentos “apesar de seus
dez mil anos”(l. 19) e “ainda há que se levarem em conta
as condições de trabalho”(l.26-27) expressam,
respectivamente,
01)
02)
03)
04)
05)

causa e tempo.
tempo e modo.
comparação e adição.
concessão e inclusão.
contradição e tempo.

Questão

5

A passagem destacada que apresenta o conectivo “que”
com função gramatical diferente de “uma agricultura que
não prejudique o meio ambiente” (l.14-15) é a
01)
02)
03)
04)
05)

“que
“que
“que
“que
“que

Questão

norteiam esses debates”(l.3-4).
pudesse conservar os recursos naturais”(l.9-10).
mais intimamente relaciona” (l.20-21).
se levarem em conta as condições”(l.26-27).
se realiza por dinâmicas orgânico-naturais” (l.36).

6

A alternativa que apresenta uma preposição que expressa
relação de modo é a
01)
02)
03)
04)

“sem comprometer os níveis tecnológicos”(l.11-12).
“emergentes pressões sociais por uma agricultura” (l.13-14).
“não é realizada com o propósito primordial” (l.30).
“submeter-se às condições ambientais sob as quais as
plantas” (l.33-34).
05) “força da natureza agindo contra o homem” (l.41-42).

Questões de 7 a 9
Texto
O cio da terra
Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar no trigo o milagre do pão
E se fartar de pão
5

Decepar a cana
Recolher a garapa da cana
Roubar da cana a doçura do mel
Se lambuzar de mel
Afagar a terra
Conhecer os desejos da terra
Cio da terra, a propícia estação
E fecundar o chão.

10

BUARQUE, Chico. Disponível em: < http://letras.mus.br/chico-buarque/
86011/.> Acesso em: 7 set. 2012.

Questão

7

Considerando-se a mensagem do poema O cio da terra,
marque V para as afirmativas pertinentes ao texto e F, para
as não pertinentes
( ) O poema retrata a agricultura como ato divino, uma vez
que o trabalho do cultivo da terra é algo sagrado que
requer devoção.
Processo Seletivo Simplificado 002/2012 - SEAGRI - Nível Superior
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(

(

(

) A tríade homem, natureza e alimento constitui um castigo
divino que, por sua vez, se estabelece de forma
desgastante pelo trabalho cotidiano.
) Uma das reflexões que o poema propicia é a questão da
felicidade de conviver e autorrealizar-se através do cultivo
da terra.
) O título do poema atribui à terra uma condição humana
pela sua função provedora e materna para com seus
filhos.
) Todos os últimos versos de cada estrofe mantêm com
seus anteriores uma relação de consequência.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) F F V V V
02) F V F V F

04) V F V F F
05) V F F V F

03) V F V V V
Questão

8

Os verbos “Forjar” (v.3) e “Decepar” (v. 5), dentro do contexto,
significam, respectivamente
01)
02)
03)
04)
05)

transformar e arrancar.
fabricar e interromper.
inventar e decapitar.
imaginar e quebrar.
falsificar e mutilar.

Questão

9

Em relação aos recursos linguísticos do poema, está correto
o que se afirma em
01) Os verbos utilizados contemplam as três conjugações
verbais.
02) A forma verbal pertinente é o imperativo devido a sua
mensagem indicativa de ordem.
03) A palavra “recolher” apresenta o mesmo número de letras
e o de fonemas.
04) O oitavo verso apresenta um infração gramatical
inaceitável em uma composição poética.
05) O uso da única vírgula do poema justifica-se para separar
um aposto explicativo.

Questões de 10 a 13
Texto
O Novo Código Florestal envolve ao menos três pontos
polêmicos tensionados por interesses ruralistas e
ambientalistas. Em primeiro lugar, os parlamentares
ruralistas, hegemônicos no Congresso, vêm atuando em
5 prol de uma redução das faixas mínimas de preservação
previstas pelas APPs (Áreas de 5-Preservação
Permanente). Os ruralistas também desejam obter
permissão para realizar determinadas culturas em
morros, o que é vedado pelas APPs. As zonas de RL
10 (Reserva Legal) também são foco de debate, uma vez
que os ruralistas pretendem favorecer uma redução das
áreas de reserva. Por fim, ambientalistas questionam a
Anistia para Desmatadores, que deixariam de pagar
multas referentes a desmatamentos realizados após a
15 promulgação da Lei de Crimes Ambientais (22 de julho
de 2008).
NOVO CÓDIGO Florestal. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Novo_Codigo_Florestal_Brasileiro.> Acesso em: 7 set. 2012. Fragmento.
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Questão

10

Texto II

Após a leitura do fragmento da matéria, pode-se concluir:
01) A matéria relata a disputa entre partidos antagônicos do
governo, deixando inferir que, embora opostos, a votação
será equilibrada.
02) A Anistia para Desmatadores é um reivindicação que os
ambientalistas desejam incluir no novo Código Florestal.
03) As multas referentes aos desmatamentos estão
relacionadas à Lei de Crimes Ambientais e que deverão
ser anistiadas, pois foram antes da vigência da lei.
04) As propostas para o Novo Código Florestal, segundo a
matéria, visam atender, sobremaneira, ao setor de
agronegócio.
05) As reivindicações estão equitativamente divididas entre
ruralistas e ambientalistas.
Questão

11

Com relação aos recursos linguísticos do fragmento, é
correto afirmar.
01) “pontos polêmicos tensionados (l.1-2) denota equilíbrio
de interesses entre partes.
02) “em prol de” (l.4-5) denota uma situação de
favorecimento para o requerente.
03) “também” das linhas 7 e 10 expressam ideias diferentes.
04) “uma vez que os ruralistas pretendem favorecer uma
redução das áreas de reserva” (l.10-12) estabelece com
a ideia anterior uma relação de conformidade.
05) “Por fim” (l.12) resume a sequência de reivindicações para
o Novo Código.
Questão

12

A palavra “para” (l.8), no contexto, expressa ideia de
01)
02)
03)
04)
05)

consequência.
finalidade.
causa.
modo.
meio.

Questão

13

As formas verbais “vêm atuando” (l. 4) e “deixariam” (l.13)
expressam, respectivamente, ações no
01)
02)
03)
04)
05)

presente
presente
presente
passado
presente

contínuo e no passado remoto.
temporal e no futuro imediato.
contínuo e no futuro hipotético.
não conclusivo e no futuro imediato.
momentâneo e no futuro imediato.

Questões 14 e 15
Texto I

Disponíveis em: <http://www.planetasos.org/index.php?option=
com_content&view=article&id=544:camara-a-prova-novo-codigoflorestal&catid=38:noticias&Itemid=63.> Acesso em: 4 set. 2012

Questão

14

Analisando-se as mensagens das imagens em destaque e
comparando-as com o texto “Novo Código Florestal”, pode-se
afirmar:
I-

II-

III-

IV-

V-

As imagens, por utilizar das linguagens verbal e não
verbal, mantêm um distante relacionamento temático com
o fragmento apresentado sobre o Novo Código Florestal.
A imagem I é condizente com as propostas da bancada
dos ambientalistas, e a personagem Chico Bento é
representativa de suas ideias.
A imagem II é uma sátira às propostas dos representantes
da bancada ruralista configurada na fala e na personagem
que compõe a mensagem.
Ambas as imagens, na sua linguagem verbal, expressam
um padrão linguístico condizente com o referencial cultural
de suas personagens.
Para compreensão das mensagens veiculadas nos textos
I e II apresentados, é necessário um conhecimento prévio
do tema.

Em relação às assertivas apresentadas, a alternativa que
contém todas as corretas é a
01)
02)
03)
04)
05)

I, II e III.
II, III e IV.
II, III, IV e V.
II, IV e V.
III, IV e V.

Questão

15

Em relação aos elementos linguísticos do texto, a
alternativa sem respaldo é a
01) As palavras da personagem Chico Bento apresentam um
desvio ortográfico em relação à norma culta, mas são
fidedignas de sua representação fônica.
02) A vírgula e a exclamação poderiam ser dispensadas da
decodificação da mensagem de Chico Bento, uma vez
que seu modo de falar não está condizente com a norma
culta.
03) A palavra “Basicamente”, no texto II, expressa uma
circunstância de modo que serve de elemento enfático.
04) No texto II, a forma verbal “Mudem” faz um trocadilho com
o substantivo “Mudanças” reiterando o sentido satírico da
mensagem.
05) No texto II, a expressão “das nossas propriedades” denota
uma circunstância de lugar cuja intenção da mensagem
é denunciar o absurdo da proposta dos ruralistas, referida
no fragmento apresentado sobre o Novo Código Florestal.

# # #
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Matemática - Questões de 16 a 25
Questão

16

Durante uma feira de agronegócios, o dono de uma
pequena fábrica de sucos, que tem 15 funcionários que
trabalham 8 horas por dia, produzindo 120 embalagens de
suco, fecha um contrato com um cliente. Para honrar o prazo
desse contrato, ele resolve tomar algumas medidas:
· aumentar a produção para 360 embalagens de suco por dia;
· colocar a fábrica para funcionar 9 horas por dia;
· contratar mais funcionários.

Nessas condições, o número mínimo de funcionários que
o dono da fábrica precisa contratar é igual a
01)
02)
03)
04)
05)

22
23
24
25
26

Com base nessas informações, o total de filhos e filhas que
o casal J e M possui, é igual a

03) 6
04) 7

17

Assim, pode-se afirmar que, para atingir essa profundidade,
os mineradores gastam
minutos.
minutos.
minutos.
minutos.
minutos.

Questão

18

Para divulgar uma exposição agropecuária, a empresa
encarregada pela organização do evento decide colocar um
outdoor na avenida que dá acesso ao local onde será
realizada a exposição. A decisão foi tomada tendo como
base dados de uma pesquisa que mostrou que, em média:
· passam, por dia, 36000 motoristas em frente ao outdoor;
· 40% dos motoristas que passam observam ao outdoor;
· um mesmo motorista passa três vezes por semana pelo local.

De acordo com esses dados, se o outdoor ficar exposto
durante uma semana, é esperado que o número mínimo de
motoristas diferentes que tenham observado o painel seja
igual a
01)
02)
03)
04)
05)

O Sr. J e a Sra. M estão juntos há 50 anos e sempre viveram
da pecuária. Então, para comemorar suas bodas de ouro,
resolveram reunir todos os familiares num churrasco, em
uma de suas fazendas. Eles convidaram todos os filhos e
filhas, com os respectivos cônjuges, os netos e netas, os
bisnetos e as bisnetas. Cada filha do casal J e M tem o
mesmo número de irmãos e irmãs. Cada filho do casal tem
o dobro de irmãs que de irmãos.

02) 5

Um expositor de pedras semipreciosas explica, durante uma
feira de negócios, que as pedras ali expostas são oriundas
de uma mina na Chapada Diamantina. Ele relata que, na
entrada da mina, a temperatura ambiente é de 25°C, mas
cai 1,5°C a cada 60m abaixo do nível do solo; comenta ainda
que, para alcançar o local exato da extração das pedras,
os mineradores utilizam um elevador que desce 0,02km a
cada 2 minutos. Sabe-se também que, no local exato da
extração, a temperatura é de 17,5°C.

20
25
30
35
40

19

01) 4

Questão

01)
02)
03)
04)
05)

Questão

29400
33600
34300
35700
37100
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05) 8
Questão

20

Um agrônomo, percorrendo com um jipe todo o contorno
de uma fazenda, de forma retangular, perfaz exatamente
2
26km. A área ocupada pela fazenda é de 40km .
Dessa forma, pode-se afirmar que o valor absoluto das
diferenças entre as dimensões da fazenda, em metros, é
igual a
01) 2
02) 3
03) 4
04) 5
05) 6
Questão

21

Em uma feira de produtos orgânicos, as frutas são vendidas
de acordo com a massa de cada tipo de fruta. Em certo
dia, um consumidor verificou que
·

um pêssego tem massa equivalente à massa de um kiwi
e à de uma maçã;

·

cinco kiwis têm massa equivalente à massa de uma
maçã e à de um pêssego;

·

um melão tem massa equivalente à massa de um
pêssego e à de um kiwi;

·

uma maçã tem 60 gramas de massa.

Assim, é verdade afirmar que um
01) kiwi tem 25g de massa.
02) melão tem 110g de massa.
03) melão tem 120g de massa.
04) pêssego tem 80g de massa.
05) pêssego tem 85g de massa.
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Questão

22

Um fazendeiro aguarda a redução do IPI para comprar novos caminhões para o transporte da sua produção. Enquanto
isso, resolve aplicar R$ 500.000,00, que estavam reservados para essa compra, em uma aplicação no sistema de juros
simples, durante quatro meses.
Se, ao final desse período, o montante da aplicação for de R$ 536.000,00, então a taxa de juros anual dessa aplicação
será igual a
01)
02)
03)
04)
05)

21,6%
21,8%
22,2%
22,4%
22,8%

Questão

23

Durante um congresso de piscicultura, foi construído um tanque para a exposição de certa variedade de peixe. A empresa
contratada para encher o tanque, alegando problemas técnicos, não apareceu para fazer o serviço contratado. Com isso,
um funcionário foi designado para tentar solucionar o problema. De maneira ingênua, ele achou que poderia rapidamente
encher o tanque sozinho utilizando apenas um balde com capacidade de 5 litros.
,
e
e o funcionário demorar 5 minutos para encher
Se as dimensões do tanque, em metros, são iguais a
o balde e despejar o conteúdo no tanque, então o tempo, em horas, que ele gastará para encher completamente o tanque,
é igual a
01)
02)
03)
04)
05)

220
240
260
280
300

Questão

24

O banner que divulga uma exposição de apicultura tem a forma de um hexágono regular com 1m de lado.
Se, após a exposição, alguém quiser reaproveitar o banner, poderá cortar um círculo com um diâmetro máximo, em cm,
aproximadamente, igual a
01)
02)
03)
04)
05)

136
144
158
165
173

Questão

25

Durante o ano de 2002, à espera de valorização do dólar, exportadores brasileiros de soja seguraram as vendas externas
do produto para tentar lucrar mais. Com isso, as exportações em relação ao mesmo período de 2001 caíram, apesar de
a safra ter sido melhor em 2002.
Sabe-se que, em janeiro de 2001, a média diária de exportação da soja foi de 12,4 milhões de dólares, enquanto em
2002, no mesmo período, foi de apenas 8,6 milhões de dólares.
Com base nesses dados, pode-se afirmar que a redução percentual das exportações em janeiro de 2002, em comparação
com janeiro de 2001, foi aproximadamente igual a
01)
02)
03)
04)
05)

26,8
28,5
30,6
32,4
34,2

# # #
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Informática - Questões de 26 a 30
Questão

26

Com relação aos conceitos básicos de informática, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as
falsas.
(
(
(

) Barramento é um conjunto de linhas de comunicação (fios elétricos condutores em paralelo) que permitem a interligação
entre dispositivos de um sistema de computação.
) Teclado, mouse e monitor Touch Screen são exemplos de periféricos apenas de entrada de dados.
) EPROM é um tipo de memória primária que mantém os dados quando a energia é desligada.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

FFV
FVV
VFF
VFV
VVV

Questão

27

É possível criar conteúdo com permissão restrita usando o Gerenciamento de Direitos de Informação somente no Microsoft
Office Professional Edition 2003.
Com relação a criar conteúdo com permissão restrita, é correto afirmar que
01)
02)
03)
04)
05)

é necessário ter o PDF Reader instalado no computador.
permite compartilhamento apenas entre o Word e o Excel.
não garante que, quando o arquivo é exibido Online, mantenha exatamente o formato pretendido.
o XML Paper Specification não permite controlar o que será salvo ou publicado, da mesma forma que em uma impressão.
para conceder permissão a todos os usuários, deve-se clicar em Conceder acesso de leitura a todos os usuários à direita
da caixa Leitura ou deve-se clicar em Conceder acesso de alteração a todos os usuários à direita da caixa Alteração.

Questão

28

Uma planilha do MS Excel permite realizar cálculos através de números e fórmulas armazenadas em células.
Suponha que as seguintes células estejam preenchidas com números: A1=4, A2=2, A3=6, A4=10, B1=2, B2=12, B3=10,
B4=5.
O valor a ser calculado e exibido na célula C3, caso esta célula tenha o conteúdo =MEDIA(A1:B3), é
01)
02)
03)
04)
05)

4
5,5
6
7,5
8

Questão

29

Em uma planilha eletrônica suponha os valores numéricos 1, 2, 3, 4 e 5 armazenados nas células A1, A2, A3, A4 e A5,
respectivamente.
O valor resultante na célula B6, caso esta contenha a função =SUBTOTAL(6;A1:A5), é
01)
02)
03)
04)
05)

120
15
5
3
0

Questão

30

O e-mail ou correio eletrônico é utilizado como uma das principais ferramentas de comunicação do mundo empresarial
atual. Um usuário está utilizando o software de e-mail e consegue receber as mensagens perfeitamente, porém, ao solicitar
o envio dos e-mails é identificado erro de envio.
Esse procedimento ocorreu porque o
01)
02)
03)
04)
05)

endereço IP não foi configurado.
servidor DNS não está configurado.
servidor SMTP está sem comunicação.
gateway default informado está incorreto.
servidor POP3 e o IMAP4 não foram configurados.

# # #
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Conhecimentos Específicos
Questões de 31 a 50
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Ciências Agrárias
Legislação Agrária, Ambiental e
Desenvolvimento Rural,
Agroecologia, Agropecuária, Política
E s t a d u a l d e AT E R
Questões de 31 a 40

Questão

31

A função social da propriedade rural é cumprida quando
atende simultaneamente, segundo graus e critérios
estabelecidos em lei, os seguintes requisitos
01) Utilização conforme as potencialidades e limitações locais
e regionais.
02) Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente.
03) Uso dos recursos naturais segundo a vocação da terra,
e daqueles que nela labutam e respeitam às leis
trabalhistas.
04) Seja objeto de projeto técnico, segundo cronograma físico
financeiro, e emissão de Anotação de Responsabilidade
Técnica — ART, no conselho correspondente.
05) Observância das disposições que regulam as relações
de trabalho, o aproveitamento racional e adequado,
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e
trabalhadores, utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente.
Questão

32

Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada
econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus
de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo
índices fixados pelo órgão federal competente.
O Grau de Utilização da Terra — GUT — é calculado pela
relação percentual entre
01) o número total de unidades animais (ua) do rebanho e
o índice de lotação estabelecido pelo órgão competente
do poder executivo para cada microrregião homogênea.
02) a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do
imóvel.
03) as áreas plantadas e aquelas utilizadas para criação de
animais.
04) a eficiência do uso da terra e a preservação ambiental.
05) o módulo fiscal e o módulo rural.
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Questão

33

A área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada, observados os percentuais mínimos em
relação à área do imóvel, com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do
imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos
processos ecológicos e promover a conservação da
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna
silvestre e da flora nativa, é denominada
01)
02)
03)
04)
05)

Reserva Legal.
Parques Ecológicos.
Floresta Amazônica.
Unidades de Conservação — UC
Área de Preservação Permanente — APP.

Questão

34

A localização, implantação, operação e alteração de
empreendimentos e atividades que utilizem recursos
ambientais, bem como os capazes, sob qualquer forma de
causar degradação ambiental, dependerão de
01)
02)
03)
04)
05)

Licença de Operação — LO
Licença de Alteração — LA.
Prévio Licenciamento Ambiental.
Estudo de Impacto Ambiental — EIA.
Relatório de Impacto Ambiental — RIMA.

Questão

35

Caporal e Costa Beber (1994) sugerem que “os
ensinamentos da agroecologia (...) poderão se tornar
necessidades inadiáveis”.
Tal sugestão refere-se
01) à intensificação verde com o aumento de cultura como
cana-de-acúcar, soja, dentre outras.
02) ao difusionismo tecnicista com o uso de biocombustíveis
que não liberam gás de efeito estufa.
03) à conservação de extensionismo rural com vistas à
redução de impactos sociais, econômicos e ambientais.
04) ao enverdeamento da economia com base no
crescimento de plantações de oleaginosas para a
produção de energia.
05) ao paradigma diretivo capaz de promover o manejo
adequado dos recursos naturais nas diferentes culturas.
Questão

36

Considerando-se as técnicas agroecológicas relacionadas
à adubação, é correto afirmar:
01) A adubação orgânica é realizada com a utilização de vários
resíduos, tais como esterco curtido, biofertilizantes e
cobertura morta.
02) O uso de quebra-ventos, a faixa de retenção e a
adubação organo-mineral constituem elementos
fundamentais ao manejo do solo.
03) A análise do solo é dispensável para o acompanhamento
da fertilidade do solo quando se trata de adubação
orgânica.
04) O uso de quebra-ventos, matéria orgânica e adubação
mineral estão associados à agrofloresta.
05) A rotação de culturas permite a queda da fertilidade dos
solos.
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Questão

37

O documento para comprovação da qualidade de beneficiário da Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão rural
PEATER, a ser apresentado, ao longo do período de execução dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural —
ATER, é
01) Certificado de Credenciamento junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.
02) Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar — DAP.
03) Declaração de beneficiário da Reforma Agrária.
04) Comprovante de Averbação de Reserva Legal.
05) Documento de Propriedade do Imóvel Rural.
Questão

38

No sistema produtivo agroecológico, a sustentabilidade pode ser definida como
01) a exploração de áreas ou o uso de recursos naturais sob a dinâmica da dimensão econômica.
02) um conceito relacionado com a descontinuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade
humana.
03) um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos e mercantis do sistema capitalista moderno.
04) um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade
humana.
05) um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade
animal.
Questão

39

A bicheira é provocada por larvas de moscas que geralmente põem seus ovos em feridas abertas.
Dessa forma, um dos cuidados a ser observado no manejo das criações se refere a
01) fornecer sal mineral.
02) vermifugar toda a criação.
03) realizar a rotação de pasto.
04) realizar a vacinação de toda a criação.
05) desinfetar, amarrar e cortar o umbigo das crias novas no dia que nascer.
Questão

40

A enfermidade em que as aves apresentam como sintomas a queda violenta no consumo de ração, espirros, tosse, paralisia
parcial ou incompleta, tremores, torcedura do pescoço, cambalhotas para trás, caminhar em círculos, hemorragias no
proventrículo, sacos aéreos opacos ou amarelos, é conhecida como
01)
02)
03)
04)
05)

newcastle.
doença de Marek.
coriza contagiosa.
bronquite infecciosa.
doença de Gumboro.

# # #
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Direito Administrativo e Constitucional - Questões de 41 a 50
Questão

41

Sobre os Princípios da Administração Pública, é correto
afirmar:
01) O princípio da autotutela confere à administração pública
a possibilidade de rever e até anular seus atos, quando
eivados de vícios que os tornem ilegais, ou mesmo
revogá-los por conveniência ou oportunidade, desde que
sejam respeitados os direitos adquiridos e seja garantida
a apreciação judicial.
02) O Art. 37 da CF/88 deixa claro que os princípios ali
enumerados são de observância obrigatória única e
exclusivamente para os três Poderes do Governo Federal,
quando no exercício de atividades administrativas,
alcançando a Administração Direta e a Indireta, sem
distinção.
03) Não existindo previsão legal ou constitucional para uma
hipótese, há a permissividade de atuação administrativa
do agente público, pois a vontade da população pode ou
não ser expressa na lei ou Constituição Federal.
04) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana,
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político constituem os Princípios da
Administração Pública.
05) Os programas federais, como Brasil carinhoso e
Bolsa-Família, concretizam o princípio administrativo da
transparência.
Questão

42

Num posicionamento clássico, sobre princípios aplicados
à Administração Pública, é correto afirmar:
01) Uma das tarefas do administrador público é proceder à
decadência da relação custo/benefício no trabalho da
Administração Pública.
02) Exige-se que a Administração Pública seja o mais enxuta
possível, com objetivo de alcançar resultados mínimos e
sem gastos financiáveis.
03) O princípio da publicidade visa assegurar que os serviços
públicos sejam prestados com a adequação às
necessidades da sociedade que os custeia.
04) O princípio da legalidade é a diretriz fundamental em todos
os Estados de Direito, constituindo-se a sua própria
qualificação.
05) O servidor público deve atuar sempre com o objetivo de
obter resultados que os beneficie.
Questão

43

A alternativa que melhor corresponde à concretização do
princípio da generalidade para a prestação dos serviços
públicos é a
01) Diferentemente do indivíduo, que é livre para agir, podendo
fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração
somente poderá fazer o que a lei manda ou permite.
02) A obrigatoriedade de ser ofertados sem discriminação
entre os beneficiários, observadas as mesmas condições
jurídicas e técnicas entre aqueles.
03) Ao impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima
o controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público
que transgridam os valores éticos que devem pautar o
comportamento dos agentes e órgãos governamentais.
04) O administrador público está, em toda sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências
do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar,
sob pena de praticar ato inválido e expor-se à
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o
caso.
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05) Relaciona-se com as normas da boa administração no
sentido de que a Administração Pública, em todos os seus
setores, deve concretizar suas atividades com vistas a
extrair o maior número possível de efeitos positivos ao
administrado, sopesando a relação custo/benefício,
buscando a excelência de recursos, enfim, dotando de
maior eficácia possível as ações do Estado.
Questão

44

Sobre os princípios constitucionais da Administração
Pública, é correto afirmar:
01) A faculdade de concurso público para ingresso nos
cargos públicos reflete uma aplicação constitucional do
princípio da eficiência.
02) O princípio da eficiência não pode ser exigido enquanto
não for editada a lei federal que deve defini-lo e
estabelecer os seus contornos.
03) O princípio da publicidade visa a dar transparência aos
atos da Administração Pública e contribuir para a
concretização do princípio da moralidade administrativa.
04) O princípio da impessoalidade é concretizado quando se
utiliza na publicidade oficial de obras e de serviços
públicos o nome ou a imagem do governante, de modo
a caracterizar promoção pessoal deste.
05) O princípio da legalidade pode ser visto como incentivador
do ócio, haja vista que tal princípio aduz que a prática de
um ato concreto exige norma expressa que o autorize,
mesmo que seja inerente às funções do agente público.
Questão

45

Segundo José Cretela Júnior, princípios de uma ciência são
as proposições básicas, fundamentais, típicas que
condicionam todas as estruturações subsequentes.
Princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência.
Com base nessa premissa, a finalidade, como elemento
essencial de validade do ato administrativo, corresponde
mais propriamente à observância do princípio da
01)
02)
03)
04)
05)

legalidade.
moralidade.
publicidade.
economicidade.
impessoalidade.

Questão

46

Como mostra Novelino (2008, p. 223), “os direitos de defesa
caracterizam-se por exigir do Estado, preponderantemente,
um dever de abstenção, caráter negativo, no sentido de
impedir a ingerência na autonomia dos indivíduos. São
direitos que limitam o poder estatal com o intuito de
preservar as liberdades individuais, impondo-lhe o dever de
não interferir, não intrometer, não reprimir e não censurar.”
Seguindo essa corrente de pensamento, aqueles direitos
que impõem ao Estado o dever de agir, que possuem um
caráter essencialmente positivo e que objetivam a
realização de condutas ativas por parte dos poderes
públicos, caracterizam os direitos
01)
02)
03)
04)
05)

pós-humanísticos.
de participação.
prescricionais.
prestacionais.
humanos.
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Questão

47

Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos,
é correto afirmar:
01) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta
de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania ou,
ainda, para proteger direito líquido e certo, não amparado
por mandado de segurança.
02) Apenas o brasileiro nato é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento
de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
03) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por
partido político com representação no Congresso
Nacional e organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento
há, pelo menos, um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados.
04) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por “mandado de
injunção”, quando o responsável pela ilegalidade agir sem
abuso de poder, sendo autoridade pública, agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.
05) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, nem
mesmo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro.
Questão

48

( ) a observância das disposições que regulam as relações
de trabalho e a exploração que favoreça
o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores são
requisitos a serem observados quanto ao cumprimento
da função social da propriedade.
( ) São suscetíveis de desapropriação para fins de reforma
agrária, inclusive a pequena e média propriedade rural,
ainda que seu proprietário não possua outra.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

V
F
V
F
V

F
F
V
V
F

V
V
V
F
V

Questão

V
F
F
V
F

50

Segundo a CF/88, as operações de transferência de imóveis
desapropriados para fins de reforma agrária são
01)
02)
03)
04)
05)

apenas isentas de impostos federais.
vedadas no ordenamento jurídico pátrio.
sempre tributadas pela esfera municipal.
isentas de impostos federais, estaduais e municipais.
sempre tributadas pelas três esferas de poder: federal,
estadual e municipal.

# # #

No Brasil, consoante a CF/88, a soberania popular será
exercida por
01) sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito,
referendo ou iniciativa popular.
02) sufrágio direto e secreto e pelo voto universal, com valor
distinto para cada membro do partido, e, nos termos da
lei, mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular.
03) sufrágio representativo e secreto, com valor igual para
todos os representantes, e, nos termos da lei, mediante
plebiscito, referendo, sendo vedada a iniciativa popular.
04) voto de bancada e secreto, com valor igual para todos,
e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo ou
iniciativa popular.
05) eleições diretas e secretas, ou nos termos da lei,
mediante iniciativa popular.
Questão 49

Acerca da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária,
marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) A função social é cumprida quando a propriedade rural
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de
exigência estabelecidos em lei, a requisitos
constitucionalmente impostos.
( ) A própria carta magna, independentemente de lei, garante
tratamento especial à propriedade produtiva e fixa normas
para o cumprimento dos requisitos relativos à função
social, bem como à utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis para a preservação do meio
ambiente.
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