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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 30 (trinta) questões Específicas para o
cargo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1 e 2:

Não despertemos os leitores
Os leitores são, por natureza, dorminhocos. Gostam de ler dormindo. Autor que
os queira conservar não deve ministrar-lhes o mínimo susto. Apenas as eternas frases
feitas.
"A vida é um fardo" - isto, por exemplo, pode-se repetir sempre. E acrescentar
impunemente: "disse Bias". Bias não faz mal a ninguém, como aliás os outros seis
sábios da Grécia, pois todos os sete, como há vinte séculos já se queixava Plutarco,
eram uns verdadeiros chatos. Isto para ele, Plutarco. Mas, para o grego comum da
época, deviam ser a delícia e a tábua de salvação das conversas.
Pois não é mesmo tão bom falar e pensar sem esforço? O lugar-comum é a base da
sociedade, a sua política, a sua filosofia, a segurança das instituições. Ninguém é
levado a sério com ideias originais.
Já não é a primeira vez, por exemplo, que um figurão qualquer declara em entrevista:
"O Brasil não fugirá ao seu destino histórico!" O êxito da tirada, a julgar pelo destaque
que lhe dá a imprensa, é sempre infalível, embora o leitor semi-desperto possa
desconfiar que isso não quer dizer coisa alguma, pois nada foge mesmo ao seu destino
histórico, seja um Império que desaba ou uma barata esmagada. (Mário Quintana)
1. De acordo com o texto, Mário Quintana está sendo irônico com os leitores. Essa
ironia, entretanto, está destinada a que tipo de leitores?
A) Leitores desinteressados.
B) Leitores atentos e críticos.
C) Leitores da filosofia grega.
D) Leitores da política brasileira.
E) Leitores ainda não alfabetizados.
2. Mário Quintana declara que "o lugar-comum é a base da sociedade".
Considerando o contexto em questão, isso significa que:
A) a imprensa é sempre infalível na construção da sociedade.
B) uma sociedade necessita de bons lugares para a prática da leitura.
C) a base de toda sociedade é ter um espaço de lazer comum à população.
D) ser uma sociedade comum é o mais importante na busca da cidadania.
E) originalidade e criatividade não são importantes na sociedade.
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Questão 3:

(www.google.com.br)
A charge acima chama atenção para um dos grandes problemas do mundo
contemporâneo. Identifique-o:
A) Chuva ácida.
B) Brincadeiras infantis.
C) Escassez de água.
D) Falta de água no deserto.
E) Consciência florestal.
4. Entre as opções abaixo, somente uma completa corretamente as lacunas
apresentadas a seguir. Assinale-a:
Depois de terem sido acolhidos pela assistência social, os ...................... decidiram
..................... seus direitos. E, para isso, iniciaram um grande ........................ pelas
ruas centrais da cidade.
A) mindigos / reinvidicar / rebuliço
B) mendigos / reivindicar / rebuliço
C) mindigos / reivindicar / reboliço
D) mendingos / reinvindicar / rebuliço
E) mendigos / reinvindicar / reboliço
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Texto para as questões 5 e 6:
SINAIS DA TERRA

O aquecimento global pode parecer demasiado remoto para nos causar
preocupação, ou até mesmo incerto – talvez apenas uma projeção feita pelas mesmas
técnicas computacionais que muitas vezes não acertam nem a previsão do tempo da
semana que vem. Num dia gelado de inverno, poderíamos achar que alguns graus a
mais na temperatura não seria tão mau assim. E os alertas sobre as mudanças
climáticas súbitas podem parecer uma tática radical dos ambientalistas para nos
obrigar a abandonar nosso carro e o conforto do nosso estilo de vida.
Talvez essas idéias nos consolem. Contudo, a Terra de fato tem notícias
perturbadoras para nos dar. Do Alasca aos picos elevados dos Andes, o mundo está se
aquecendo – agora mesmo, e depressa. Em termos globais, a temperatura subiu 0,6° C
no último século, mas os lugares mais frios e remotos se aqueceram mais. O gelo está
derretendo; os rios, secando; e os litorais, sofrendo erosão, ameaçando a vida de
muitas comunidades. A flora e a fauna também estão sob pressão. Não se trata de
projeções, mas de fatos concretos. (...)
Há séculos derrubamos florestas e queimamos carvão, petróleo e gás, e
despejamos na atmosfera dióxido de carbono (gás carbônico) e outros gases que
aprisionam o calor mais rápido do que as plantas e os oceanos conseguem absorvê-lo.
(...) Na verdade, o que estamos fazendo é pôr mais cobertores em cima do nosso
planeta. (APPENSELLER, Tim. Sinais da Terra. National Geographic Brasil, setembro de
2004.)
5. Analisando os períodos seguintes, extraídos do texto acima, em qual deles a
classificação do sujeito corresponde ao que está afirmado? Assinale a resposta certa.
A) "outros gases que aprisionam o calor " - Sujeito indeterminado.
B) "derrubamos florestas e queimamos carvão, petróleo e gás" - Sujeito composto:
carvão, petróleo e gás.
C) "Num dia gelado de inverno (...)." - Sujeito simples: dia.
D) "o que estamos fazendo " - Sujeito oculto: nós.
E) "O aquecimento global pode parecer demasiado remoto" - Sujeito inexistente.
6. Observe a pontuação do período: "O gelo está derretendo; os rios, secando; e os
litorais, sofrendo erosão (...)". Sobre o uso das vírgulas, é correto afirmar:
A) separam, nesse caso, sujeitos diferentes.
B) estão empregadas para evitar a repetição do verbo "estar".
C) são empregadas para confirmar uma sequência gradativa das ações verbais.
D) têm emprego exclusivamente estilístico nesse período.
E) são usadas para ressaltar a gravidade dos sinais da Terra.
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7. No período “Nunca abandonou seus ideais, tanto que orgulhosamente conseguiu
concretizá-los.”, a oração grifada traduz:
A) proporção.
B) concessão.
C) comparação.
D) condição.
E) consequência.
8. Está correto o emprego do acento indicativo de crase no seguinte período:
A) Por que tudo isso, se dediquei à você parte de minha vida?
B) Em nossas últimas conversas, não se referiu à nenhum dos boatos sobre sua
vida particular.
C) Saímos à tarde, ainda com tempo de fazer compras no mercado público.
D) De 10 à 18 , as lojas abrirão também no período noturno.
E) Retornar à São Paulo foi um grande sacrifício para toda a família de nordestinos.
9. A única frase em que a Sintaxe de Regência Verbal encontra-se em consonância
com as regras da língua culta é:
A) Estas são ações governamentais que, em sua maioria, beneficia o bem público.
B) Os Estado Unidos enviou novos tropas ao Afeganistão hoje pela manhã.
C) O interesse e a motivação pela nova carreira explica as suas mais novas
conquistas.
D) Ouviram-se os últimos comentários e pesquisas sobre a corrida presidencial.
E) Foi a presença desses profissionais que deixaram mais claro as regras do
concurso.
10. Tanto na escrita quanto na oralidade, são frequentes os Vícios de Linguagem. Em
qual das frases abaixo, encontramos um exemplo de Ambiguidade?
A) "Crianças que recebem leite materno frequentemente são mais sadias."
B) "A sobremesa era um verdadeiro manjar dos deuses."
C) "Quem ama o feio, bonito lhe parece."
D) "No horizonte, o céu se pondo lembrava uma grande fornalha."
E) "Naquele momento, o jogo foi paralisado, pois a bola saiu para fora.
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Matemática

11. A quantidade de divisores inteiros do máximo divisor comum de 24 e 72 é:
A) 16.

B) 8 .

C) 6.

D) 4.

12. O valor da expressão
pertence ao conjunto dos números:

E) 10.

é um número que

A) naturais.
B) irracionais.
C) inteiros não negativos.
D) racionais.
E) inteiros não positivos.
13. Considere as afirmações:
(
(
(

) o mínimo múltiplo comum entre os números 16 e 18 é 144.
) o máximo divisor comum entre os números 12 e 15 é 3.
)

(

)

Assinale a alternativa CORRETA:
A) V – V – V – V.
B) V – V – V – F.
C) V – F – V – F.
D) F – F – V – F.
E) V – V – F – V.
14. Na universidade “Formamos Bem”, nos cursos de engenharia

dos acadêmicos

são do sexo masculino. Sabendo que existem 1800 acadêmicos e que

dos

acadêmicos do sexo feminino são calouros, determine o número de acadêmicos
calouros do sexo feminino.
A) 205.

B) 315 .

C) 63.

D) 45.
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E) 40.

15. Se

é a área de um quadrado de lado igual a 9, então

A) 3

3
C) 2
D) 12
E) 9.
B)

é igual a:

.
.
.
.

16. Determine a área e o perímetro de um retângulo, sabendo que o comprimento
mede
e que a largura mede
do comprimento. (Lembre-se que perímetro
de uma figura plana é a soma da medida de todos os seus lados).
A) 135 cm² e 48 cm.
B) 48 cm² e 48 cm.
C) 135 cm² e 24 cm.
D) 150 cm² e 48 cm.
E) 150 cm² e 24 cm.
17. A Família “Souza” residente da pacata cidade “Tudo tranquilo”, partiram de
viagem rumo à cidade “O agito é aqui”. Na ida a uma velocidade média de
,
a viagem teve uma duração de
horas. Na volta para casa, com mais pressa,
quanto tempo durou a viagem se a velocidade média foi de
?
A)
B)
C)
D)
E)

.
.
.
.
.

18. Na fábrica de moletons “Aquece muito”, 13 máquinas trabalhando 6 horas por
dia, durante 20 dias produzem 2400 moletons. Durante o inverno, a forte demanda,
obriga a fábrica a funcionar 10 horas por dia mantendo a mesma quantidade de
máquinas. Sendo assim, em 15 dias a fábrica produz quantos moletons?
A) 2400 moletons.
B) 3000 moletons.
C) 2500 moletons.
D) 2800 moletons.
E) 3200 moletons.

9

19. Analise as afirmações:
(

) 30% de 70% é 21%.

(

) A terça parte de 3 é 3 .

(

)

19

=1-

18

, para todo

real.

Assinale a alternativa CORRETA:
A) F – F – V.
B) V – F – V.
C) V – F – F.
D) V – V – F.
E) F – F – F.

20. A fração geratriz da dízima periódica
A)

.

B)
C)
D)
E)

é:

.
.
.
.
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Específica
21. Os produtos fitossanitários são produtos importantes para proteger as plantas do
ataque de pragas, doenças e plantas daninhas, mas podem ser perigosas se forem
usados de forma errada. Para ajudar a evitar acidentes saber sobre o uso correto e
seguro de produtos fitossanitários. Sobre a utilização do equipamento de proteção
individual (EPI), assinale a alternativa INCORRETA:
A) As luvas mais recomendadas são de borracha nitrílica ou neoprene, pois servem
para todos os tipos de formulação.
B) As vestimentas devem ser tratadas com hidrorrepelentes.
C) O avental tem o objetivo de proteger o corpo durante o preparo da calda e
durante a pulverização com equipamento de pulverização costal.
D) Os respiradores devem sempre possuir carvão ativado.
E) Os respiradores (máscaras) tem o objetivo de evitar a inalação de vapores
inorgânicos, névoas e partículas finas através das vias respiratórias.
22. Criada em 16 de outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO) atua como um fórum neutro, onde todos os países,
desenvolvidos e em desenvolvimento, se reúnem em igualdade para negociar
acordos, debater políticas e impulsionar iniciativas estratégicas. Atualmente a FAO
tem 191 países membros, mais a Comunidade Européia. A rede mundial compreende
cinco oficinas regionais e 78 escritórios nacionais. Assinale a alternativa que cita
aonde fica a sede mundial da FAO:
A)
B)
C)
D)
E)

Roma, Itália.
Rio de Janeiro, Brasil.
Nova Iorque, Estados Unidos.
Londres, Inglaterra.
Paris, França.

23. Sobre os procedimentos para transporte de produtos fitossanitários, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) O transporte de produtos fitossanitários deve ser feito sempre com a nota fiscal
do produto e o envelope de transporte.
B) O desrespeito às normas de transporte pode gerar advertência para quem
vende e para quem transporta o produto.
C) O transportador deverá receber do expedidor (revendedor) as informações
sobre o produto, o envelope para transporte e a ficha de emergência para
transporte.
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D) É proibido o transporte de produtos fitossanitários dentro das cabines ou na
carroceria, quando esta transporta pessoas, animais, alimentos, rações ou
medicamentos.
E) As embalagens devem estar organizadas de forma segura no veículo e cobertas
por uma lona impermeável, presa à carroceria.
24. O Certificado Fitossanitário de Origem – CFO atesta a condição fitossanitária da
partida de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal em sua origem,
de acordo com as normas de defesa sanitária vegetal do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA (Brasil). O CFO deve ser emitido na unidade de
produção – UP, propriedade rural ou área agroextrativista, por um responsável
técnico cadastrado no MAPA. Sobre esse profissional e sua atuação é correto afirmar
que:
A) O responsável técnico deverá ser um Engenheiro Agrônomo, Engenheiro
Florestal ou Biólogo e sua habilitação, registro no MAPA, terá validade de cinco
anos e indica a quais pragas está autorizado a emitir CFO.
B) O responsável técnico deverá ser um Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro
Florestal e sua habilitação, registro no MAPA, terá validade de três anos e
indica a quais pragas está autorizado a emitir CFO.
C) O responsável técnico deverá ser um Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro
Florestal e sua habilitação, registro no MAPA, terá validade de cinco anos e
indica a quais pragas está autorizado a emitir CFO.
D) O responsável técnico deverá ser um Engenheiro Agrônomo, Engenheiro
Florestal ou Biólogo e sua habilitação, registro no MAPA, terá validade de três
anos e indica a quais pragas está autorizado a emitir CFO.
E) O responsável técnico deverá ser um Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro
Florestal e sua habilitação, registro no MAPA, terá validade de três anos e não
precisa de indicação de quais pragas está autorizado a emitir CFO.
25. Em relação aos vírus que causam doenças em plantas assinale a alternativa
CORRETA:
A) Parasitas obrigados; presença de dois tipos de ácido nucléico, RNA e DNA;
independem da célula hospedeira para replicação; ausência de informação para
produção de enzimas do ciclo energético.
B) Parasitas acidentais; presença de um só tipo de ácido nucléico, RNA ou DNA;
dependem da célula hospedeira para replicação; presença de informação para
produção de enzimas do ciclo energético.
C) Parasitas obrigados; presença de um só tipo de ácido nucléico, RNA ou DNA;
dependem da célula hospedeira para replicação; presença de informação para
produção de enzimas do ciclo energético.
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D) Parasitas obrigados; presença de um só tipo de ácido nucléico, RNA ou DNA;
dependem da célula hospedeira para replicação; ausência de informação para
produção de enzimas do ciclo energético.
E) parasitas facultativos; presença de dois tipos de ácido nucléico, RNA e DNA;
dependem da célula hospedeira para replicação; ausência de informação para
produção de enzimas do ciclo energético.
26. Sobre a correspondência entre a classificação e o tipo de sintoma observado em
plantas, assinale a alternativa INCORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

Sintomas holonecróticos: estria e gomose.
Sintomas plesionecróticos: amarelecimento e murcha.
Sinais: escurecimento, avermelhamento.
Sintomas hipoplásticos: enfezamento, albinismo.
Sintomas hiperplásticos: fasciação, bolhosidade.

27. Em relação a fungos como agentes de doenças de plantas assinale a alternativa
CORRETA:
A) Zygomicetos: Micélio cenocítico; formam esporângios; esporos assexuados
imóveis.
B) Ascomicetos: Micélio septado; só possuem reprodução assexual; esporos
produzidos em conidióforos.
C) Oomicetos: Micélio septado; formam esporos do tipo uredosporos e
teliosporos.
D) Basidiomicetos: Micélio cenocítico; formam esporângios; esporos assexuados
móveis.
E) Deuteromicetos: Micélio septado; só possuem reprodução sexual; esporos
formados no interior de estruturas que podem estar livres na superfície do
hospedeiro ou dentro de cleistotécios, peritécios ou apotécios.
28. Sobre a caracterização das fases patogênicas, residentes e latentes das bactérias
fitopatogênicas, é INCORRETO afirmar que:
A) Fase patogênica: a fitobactéria, em estreita e ativa associação como o
hospedeiro, infectando e colonizando seus tecidos.
B) Fase latente: as bactérias fitopatogênicas encontram-se internamente
posicionadas no tecido suscetível em altas populações e os sintomas não se
evidenciam.
C) Fase latente: as bactérias fitopatogênicas encontram-se internamente
posicionadas no tecido suscetível, tendo sua multiplicação paralisada e os
sintomas não se evidenciam.
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D) Fase patogênica: a fitobactéria está incitando os sintomas típicos da
enfermidade e mo caso de plantas anuais, essa fase é a fonte de inóculo para a
estação seguinte de plantio.
E) Fase residente: são capazes de se multiplicar nas superfície de plantas sadias
(cultura agronômica ou erva daninha, planta hospedeira ou não-hospedeira)
sem infectá-las, sendo fonte de inóculo na ausência de doença.
29. Em relação ao Manejo Integrado de Pragas, podemos AFIRMAR que o controle
deve ser iniciado quando:
A)
B)
C)
D)
E)

A densidade populacional da praga estiver menor ou igual ao nível de controle.
A densidade populacional da praga for maior que zero.
A densidade dos inimigos naturais for maior que o nível de não ação.
A densidade populacional da praga estiver maior ou igual ao nível de controle.
As condições climáticas estiverem desfavoráveis à praga.

30. Sobre a resistência de plantas a insetos, pode-se afirmar que a antixenose é um
tipo de resistência em que a planta:
A) Apresenta cristais dentro das células que impedem a mastigação do inseto.
B) Apresenta toxinas, inibidores de crescimento ou reprodução e impropriedades
de nutrição (dieta).
C) Não afeta o comportamento e nem a biologia do inseto, suporta o ataque
através da regeneração de tecidos atacados.
D) Produz ligninas que fazem com que o aparelho bucal do inseto cole.
E) É menos utilizada para alimentação, oviposição ou abrigo em comparação com
outra em igualdade de condições.
31. De acordo com o Departamento de Qualidade Vegetal do Mapa (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), na avaliação da qualidade do arroz em casca
deve-se verificar o percentual de grãos rajados no processamento do produto, ou
seja, a matéria-prima irá passar pelo beneficiamento para a retirada da casca e
depois será submetida ao “brunimento” ou polimento. Sobre a cultura do arroz,
assinale a alternativa que não corresponde a nenhuma cultivar de arroz irrigado do
Brasil.
A)
B)
C)
D)
E)

EPAGRI 106.
SCS118 Marques.
SCS117CL.
IRGA 421.
SC171CE.
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32. O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) atua na inspeção e
fiscalização do trânsito internacional de vegetais, seus produtos e subprodutos. A
fiscalização é feita nos portos, aeroportos internacionais, postos de fronteira e
aduanas especiais. A importação desses materiais é realizada por categoria de risco,
diante disso assinale a alternativa INCORRETA:
A) Categoria 2: produtos vegetais semiprocessados (submetidos a secagem,
limpeza, separação, descascamento, etc.) que podem abrigar pragas. São
destinados ao consumo, ao uso direto ou transformação.
B) Categoria 1: produtos de origem vegetal industrializados, que tenham sido
submetidos a qualquer processo tecnológico de desnaturalização que os
transforme em produtos incapazes de serem afetados diretamente por pragas
de cultivos, mas que podem veicular pragas de armazenamento e em material
de embalagem e meios de transporte.
C) Categoria 0: mesmo sendo produtos de origem vegetal, pelo seu grau de
processamento, não requerem nenhum tipo de controle fitossanitário e não
são capazes de veicular praga em material de embalagem nem de transporte,
não demandando, portanto, intervenção das ONPFs.
D) Categoria 3: produtos de origem vegetal que não requerem nenhum tipo de
controle fitossanitário por possuírem atestado de sanidade emitido pelo órgão
governamental responsável pela inspeção no país de origem.
E) Categoria 4: São considerados produtos Categoria 4 as sementes, plantas ou
outros materiais de origem vegetal destinados à propagação ou reprodução.
33. Em relação ao sistema de produção integrada de frutas e hortaliças, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) No sistema de produção integrada, devemos aprender a trabalhar o sistema
como um todo, minimizando efeitos antagônicos entre as práticas efetuadas.
B) O sistema de produção integrada de frutas e hortaliças proporciona produtos
com maior qualidade nutricional quando comparado com o sistema
convencional.
C) Uma das vantagens da produção integrada de frutas e hortaliças para o
consumidor, é a garantia de estar consumindo uma fruta sem resíduos de
agroquímicos.
D) Não é permitida a utilização de agroquímicos muito tóxicos aos inimigos
naturais, mesmo que sua dosagem seja diminuída para evitar dano ao meio
ambiente.
E) A certificação da produção integrada de frutas no Brasil é realizada por um
funcionário de uma certificadora credenciada ao Inmetro.
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34. Sobre a pós-colheita de frutos e hortaliças, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Os quatro pilares que influenciam a qualidade de frutos e hortaliças são: Clima
e local de produção, coloração dos produtos, manejo do pomar/horta e época
de colheita.
B) Colhendo o fruto muito cedo teremos qualidade baixa e uma boa conservação.
C) Para realizarmos uma boa recomendação de época de colheita, deve-se
analisar as características de qualidade dos produtos, determinar o grau de
maturação e a composição mineral dos mesmos.
D) Se a câmara fria estiver desregulada, e a temperatura cair exessivamente, irá
ocorrer o “farinhamento“.
E) Se a câmara fria estiver com alto teor de CO2, poderemos ter a formação de
cavidades nos frutos.
35. O cultivo em ambiente protegido é uma técnica cada vez mais difundida entre os
produtores de hortaliças. Com relação a essa técnica, considere as seguintes
afirmativas:
1. Os filmes plásticos transparentes utilizados em estufas agrícolas para produção de
hortaliças em ambiente protegido podem conter aditivos que filtram os raios
solares ultravioletas.
2. No ambiente protegido, a fração da luz difusa é menor do que no ambiente externo,
fazendo com que a radiação chegue com menor eficiência às folhas das plantas no
interior da estufa agrícola.
3. A umidade relativa do ar no ambiente protegido está vinculada ao equilíbrio hídrico
das plantas e à temperatura.
4. A quantidade de radiação absorvida pelas estufas não é alterada, provocando o
estiolamento em algumas espécies de hortaliças, quando o filme plástico está sujo
pela deposição de poeiras.
5. Irrigação localizada, cobertura do solo com filme plástico preto, fertirrigação, telas
sintéticas de sombreamento e tutoramento com fitilhos são técnicas que podem
ser utilizadas no manejo de cultivos em ambiente protegido e também em
ambiente externo.
Assinale a alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
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36. O Código Florestal Brasileiro denomina a área localizada no interior da
propriedade rural que deve ser mantida com a sua cobertura vegetal original como:
A)
B)
C)
D)
E)

Área de proteção privada.
Área de proteção permanente.
Área ambiental particular.
Área de floresta natural.
Reserva legal.

37. O sistema de produção orgânico de produtos agropecuários pode ser
caracterizado por:
A) Produzir alimentos com o uso de insumos não químicos, sem agrotóxicos e
organismos geneticamente modificados. Utilizando como base do processo
produtivo os princípios agroecológicos que contemplam o uso responsável do
solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando as relações
sociais e culturais.
B) Produzir alimentos sem o uso de insumos químicos, agrotóxicos, organismos
geneticamente modificados, uso de substâncias que coloquem em risco a
saúde humana e o meio ambiente. Utilizando como base do processo produtivo
os princípios do sistema de produção integrada, que contempla o uso
responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando
as relações sociais e culturais.
C) Produzir alimentos sem o uso de insumos químicos e organismos
geneticamente modificados, utilizando apenas agrotóxicos registrados que
contenham substâncias que não coloquem em risco a saúde humana e o meio
ambiente. Utilizando como base do processo produtivo os princípios
agroecológicos que contemplam o uso responsável do solo, da água, do ar e
dos demais recursos naturais, respeitando as relações sociais e culturais.
D) Produzir alimentos sem o uso de insumos químicos, agrotóxicos, organismos
geneticamente modificados, uso de substâncias que coloquem em risco a
saúde humana e o meio ambiente. Utilizando como base do processo produtivo
os princípios esotéricos e naturais que contemplam o uso responsável do solo,
da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando as relações sociais e
culturais.
E) Produzir alimentos com o uso de insumos não químicos, agrotóxicos,
organismos geneticamente modificados, uso de substâncias que coloquem em
risco a saúde humana e o meio ambiente. Utilizando como base do processo
produtivo os princípios agroecológicos que contemplam o uso responsável do
solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando as relações
sociais e culturais.
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38. A maximização do uso do solo na agropecuária (lavoura, pecuária, pastagem e
florestal) de forma sustentável para a produção de animais para leite ou para corte,
é obtida pelo sistema de produção:
A)
B)
C)
D)
E)

Florestal.
Agrossilvipastoril.
Orgânico.
Consorciado.
Agroflorestal.

39. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à lei que institui a classificação
de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico.
A)
B)
C)
D)
E)

LEI No 9.982, DE 25 DE MAIO DE 2000.
LEI No 9.972, DE 25 DE JUNHO DE 2000.
LEI No 9.976, DE 25 DE MAIO DE 2002.
LEI No 9.972, DE 25 DE MAIO DE 2000.
LEI No 9.972, DE 25 DE MAIO DE 2001.

40. A classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico
é obrigatória em todo o território nacional quando:
A) Quando destinados diretamente à alimentação humana e animal, nas
operações de compra e venda do Poder Público e nos portos, aeroportos e
postos de fronteiras, quando da importação.
B) Quando destinados diretamente à alimentação humana, nas operações de
compra e venda de grandes empresa e nos portos, aeroportos e postos de
fronteiras, quando da importação.
C) Quando destinados diretamente à alimentação humana, nas operações de
compra e venda do Poder Público e nos portos, aeroportos e postos de
fronteiras, quando da importação.
D) Quando destinados diretamente à alimentação humana, nas operações de
compra e venda do Poder Público e nos portos, aeroportos e postos de
fronteiras, quando da exportação.
E) Quando destinados diretamente aos supermercados e centros de distribuição,
nas operações de compra e venda do Poder Público e nos portos, aeroportos e
postos de fronteiras, quando da importação.
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41. Assinale a alternativa que contem à legislação que estabelece as normas para o
uso das técnicas de engenharia genética na construção, cultivo, manipulação,
transporte, comercialização, consumo, liberação, e descarte de Organismos
Geneticamente Modificados.
A) A Lei 8.974 de 5 de janeiro de 1995, o Decreto 1762 de 20
1995 e a Medida Provisória 2.191-9 de 23 de agosto de 2001.
B) A Lei 8.974 de 5 de janeiro de 1995, o Decreto 1752 de 20
1995 e a Medida Provisória 2.191-9 de 23 de agosto de 2001.
C) A Lei 8.974 de 5 de janeiro de 1998, o Decreto 1752 de 20
1995 e a Medida Provisória 2.191-1 de 23 de agosto de 2001.
D) A Lei 8.974 de 5 de janeiro de 1998, o Decreto 1752 de 20
1995 e a Medida Provisória 2.191-9 de 23 de agosto de 2001.
E) A Lei 8.975 de 5 de janeiro de 1995, o Decreto 1752 de 20
1995 e a Medida Provisória 2.191-9 de 23 de agosto de 2001.

de dezembro de
de dezembro de
de dezembro de
de dezembro de
de dezembro de

42. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, instância colegiada
multidisciplinar com a finalidade de prestar apoio técnico consultivo e de
assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da
Política Nacional de Biossegurança relativa a OGM não possui como atribuição:
A) Estabelecer critérios de exclusão e monitoramento de risco de OGM, visando
proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas, e o meio
ambiente.
B) Proceder à avaliação de risco, caso a caso, relativamente a atividades e projetos
que envolvam OGM, a ela encaminhados.
C) Acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na
biossegurança e em áreas afins, objetivando a segurança dos consumidores, da
população em geral e do meio ambiente.
D) Relacionar-se com instituições voltadas para a engenharia genética e
biossegurança em nível nacional e internacional.
E) Estabelecer normas e regulamentos relativamente às atividades e aos projetos
relacionados a OGM.
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43. Assinale a alternativa que faz referência ao DECRETO Nº 4.680, DE 24 DE ABRIL
DE 2003.
A) Regulamenta as normas para a importação e exportação de Organismos
Geneticamente Modificados.
B) Regulamenta a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, instância
colegiada multidisciplinar com a finalidade de prestar apoio técnico consultivo
e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e
implementação da Política Nacional de Biossegurança.
C) Regulamenta as normas para o uso das técnicas de engenharia genética na
construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo,
liberação, e descarte de Organismos Geneticamente Modificados.
D) Regulamenta o direito à informação, assegurado pela Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados
ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir
de organismos geneticamente modificados, sem prejuízo do cumprimento das
demais normas aplicáveis.
E) Regulamenta as normas para a utilização de Organismos Geneticamente
Modificados em produtos industrializados.
44. A quarentena previne a introdução e disseminação de pragas exóticas, por meio
do controle de vegetais importados. Sobre a defesa vegetal brasileira assinale a
alternativa correta:
A) Para maior segurança na entrada e comercialização desses produtos no Brasil,
o Ministério da Agricultura cadastra e credencia estações quarentenárias, pósentrada, bem como laboratórios de diagnóstico fitossanitários para exames
de virologia, acarologia, bacteriologia, micologia, nematologia e entomologia
nos produtos importados, quando indicado.
B) Todos os vegetais importados sem exceção devem passar por quarentena.
C) O Decreto 24.114 de 12/04/1994 regulamenta a defesa sanitária brasileira.
D) A Importação de vegetais e partes de vegetais somente será permitida por
meio de transporte aéreo e em aeroportos que houver sido instalado o Serviço
de Defesa Sanitária Vegetal.
E) Não podem ser dispensadas das exigências do certificado de sanidade as
pequenas partidas de vegetais e partes de vegetais importadas por via postal,
inclusive encomendas postais, registrados e amostras sem valor.
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45. Sobre os tipos de tratamentos fitossanitários com fins quarentenários realizados
no trânsito internacional, assinale a alternativa INCORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

Fumigação em Contêineres (FEC).
Fumigação em Câmara a Vácuo (FCV).
Fumigação em Estufa (FEE).
Fumigação em Silos Herméticos - Silos Pulmão BrMe (FSH).
Tratamento Térmico (HT).

46. O Systems Approach é um sistema que objetiva a minimização de riscos
fitossanitários. Sobre esse sistema, assinale a alternativa INCORRETA:
A) O Systems Approach foi inicialmente proposto sob o nome de Teoria dos
Sistemas Gerais pelo biologista Ludwing van Bertalanffy em 1890.
B) O Systems Approach pode ser definido como a integração de práticas na pré e
pós-colheita usadas na produção, colheita, empacotamento e transporte de
uma commodity que cumulativamente atinge as exigências da segurança
quarentenária.
C) Systems Approach integra fatores, biológicos, físicos e operacionais que podem
afetar a incidência, viabilidade e potencial reprodutivo de uma peste dentro de
um sistema de práticas e procedimentos que juntos provêm segurança
quarentenária.
D) Integração de diferentes medidas de manejo do risco, das quais, pelo menos
duas, atuam independentemente, alcançando, com efeito cumulativo, o nível
adequado de proteção contra as pragas regulamentadas.
E) O Systems Approach requer ao menos três medidas independentes e pode
incluir qualquer número de medidas dependentes entre si. Uma vantagem do
enfoque é que permite abordar a variabilidade e incerteza, modificando o
número e intensidade das medidas ao nível adequado de proteção
fitossanitária e confiança desejado.
47. Atualmente, a legislação fitossanitária brasileira contempla a aplicação de
medidas integradas em um enfoque de sistemas, tanto para exportação e
importação de produtos agrícolas, como também para o mercado interno. Assinale a
alternativa em que o Systems Approach NÃO é aplicado no país.
A) Sistema de Mitigação de Risco para sigatoka negra – Mycosphaerella fijiensis,
na cultura da bananeira e helicônia – Instrução Normativa MAPA nº 17/2005.
B) Medidas Integradas em um Enfoque de Sistemas para o Manejo de Risco - SMR
da Praga Guignardia citricarpa em espécies do gênero Malus destinadas à
exportação e quando houver exigência do país importador – Instruções
Normativas nº 3/2008 e nº 1/2009.

21

C) Sistema de Mitigação de Risco para a praga Anastrepha grandis – Instrução
Normativa MAPA nº 16/2006.
D) Sistema Integrado de Medidas Fitossanitárias para o Manejo de Risco de
Xanthomonas axonopodis pv. citri em frutos cítricos – Instrução Normativa
MAPA nº 20/2006.
E) Sistema Integrado de Medidas Fitossanitárias de Mitigação de Risco - SMR para
a praga Cydia pomonella nas culturas de maçã, pêra e marmelo da Argentina,
para exportação ao Brasil – Instrução Normativa MAPA nº 6/2007 e 55/2009.
48. O DECRETO Nº 4.954 DE 14 DE JANEIRO DE 2004, aprova o Regulamento da Lei nº
6.894, de 16 de dezembro de 1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da
produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes
destinados à agricultura. Sobre esse decreto assinale a alternativa INCORRETA.
A) Fertilizante orgânico composto: produto obtido por processo físico, químico,
físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matéria-prima
de origem industrial, urbana ou rural, animal ou vegetal, isoladas ou
misturadas, podendo ser enriquecido de nutrientes minerais, princípio ativo ou
agente capaz de melhorar suas características físicas, químicas ou biológicas.
B) Fertilizante orgânico: produto de natureza fundamentalmente orgânica, obtido
por processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou
controlado, a partir de matérias-primas de origem industrial, urbana ou rural,
vegetal ou animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais.
C) Fertilizante mineral: produto de natureza fundamentalmente mineral, natural
ou sintético, obtido por processo físico, químico ou físico-químico, fornecedor
de um ou mais nutrientes de plantas.
D) Fertilizante mononutriente é o produto que contém um só dos nutrientes,
fertilizante binário é o produto que contém dois nutrientes e fertilizante
ternário é produto que contém três nutrientes.
E) Biofertilizante: produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, isento
de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o
todo ou parte das plantas cultivadas, elevando a sua produtividade, sem ter em
conta o seu valor hormonal ou estimulante.
49. Uma das análises de produtos de origem vegetal mais utilizadas para garantir a
segurança alimentar é a análise de identificação de Micotoxinas. Assinale a
alternativa que contêm a micotoxina que é produzida pelos bolores de Fusarium,
Mirothecium, Cephalosporium, Verticimosporium e Stachybotrys.
A)
B)
C)
D)
E)

Zearalenona.
Aflatoxinas.
Desoxinivalenol (DON).
Fumonisinas.
Patulina.
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50. O controle de plantas daninhas com herbicidas é prática comum na agricultura. O
uso indiscriminado de herbicidas propiciou o desenvolvimento de muitos casos de
resistência a tais compostos por diversas espécies daninhas (Burnside,1992). A
resistência de plantas daninhas a herbicidas assume grande importância,
principalmente em razão do limitado número de herbicidas alternativos para serem
usados no controle dos biótipos resistentes. Sobre o assunto abordado, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) A resistência cruzada conferida pelo local de ação ocorre quando uma mudança
bioquímica no ponto de ação de um herbicida, também confere resistência a
outras moléculas de diferentes grupos químicos, que agem no mesmo local na
planta.
B) Fontes externas de radiação como sol, podem provocar mutações no DNA e
conferir resistência de plantas daninhas a herbicidas.
C) A planta resistente possui a capacidade de decompor a molécula herbicida mais
rapidamente do que plantas sensíveis, tornando-a inativa.
D) Em algumas plantas resistentes a molécula do herbicida é removida das partes
metabolicamente ativas da célula e armazenada em locais inativos, como o
vacúolo.
E) A resistência múltipla simples é quando dois ou mais mecanismos conferem
resistência a diversos herbicidas de diferentes grupos químicos.
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