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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 com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas para o cargo
de ENGENHEIRO AGRÔNOMO, sem repetição ou falha.
b)
1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.
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 deste Processo Seletivo Público 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 Avaliação é de até 04h00min. (quatro
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, 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
Fevereiro/2016
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LÍNGUA PORTUGUESA
_______________________________________________________________________
Texto para as questões 1 e 2:
Poema de circunstância

Onde estão os meus verdes?
Os meus azuis?
O arranha-céu comeu!
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros,
Que mais sei eu...
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus!
Daqui
Do fundo
Das suas goelas, só vemos o céu, estreitamente, através de suas gargantas
ressecas.
Para que lhes serviu beberem tanta luz?!
Defronte
À janela onde trabalho...
Mas já estão gestando um monstro de permeio!
Sim, uma grande árvore...
Enquanto há verde,
Pastai, pastai, olhos meus...
Uma grande árvore muito verde... Ah!
Todos os meus olhares são de adeus
Como o último olhar de um condenado!
(Mário Quintana).

1. "Todos os meus olhares são de adeus / Como o último olhar de um condenado!"
Nesses versos finais do texto, o autor se declara um "condenado", porque:
A) vive em um mundo de delírios e dinossauros.
B) sofre de um transtorno mental e, por isso, está preso.
C) se sente ameaçado pela destruição da natureza.
D) se percebe preso ao mundo do trabalho.
E) se esconde em um arranha-céu, com medo de monstros e alucinações.
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2. "Pastai, pastai, olhos meus...". Quanto à linguagem gramatical, o termo aqui
sublinhado exerce a função sintática de:
A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) objeto direto.
E) agente da passiva.

3. Obedecendo às regras gramaticais da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em
que TODAS as palavras encontram-se corretamente acentuadas.
A) bambú - juíz - inflexível.
B) saúde - crêem - gratuíto.
C) caráter - cafézinho - último.
D) heroísmo - insônia - biquíni.
E) órfãos - européia - étnico.

4. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale qual das alternativas
abaixo preenche corretamente os espaços em branco do período seguinte:
"Chega-se _____ ser alguém quando, depois de muitos esforços, dedicação e
consagração, se consegue vencer ______ dificuldades e finalmente triunfar".
(Fundação Logosófica).

A) há - as.
B) à - às.
C) à - as.
D) a - às.
E) a - as.

5. Ainda sobre crase, leia atentamente os períodos abaixo e identifique qual deles
apresenta ERRO no emprego do acento grave. Assinale-o.
A) Todos correram à praia para ver a chegada dos pescadores.
B) Saiu sozinho e acabou ficando frente à frente com os bandidos.
C) Chegou à noite, às onze horas pontualmente.
D) O prêmio foi merecidamente entregue à melhor aluna da turma.
E) No Mediterrâneo, os migrantes ficaram à deriva e à merce dos piratas.
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6. Exemplifica-se um caso de Oração Coordenada Sindética Adversativa em qual das
seguintes alternativas?
A) Organizaram tudo com muita cautela, logo, o evento foi um grande sucesso.
B) Preparam todos os materiais, mas não chegaram ao local de trabalho.
C) A família planejou visitar os museus e conhecer as praias da região.
D) À medida que o tempo passava, mais dívidas e dúvidas apareciam.
E) Porque se dedicou muito aos estudos, conseguiu vaga para a Medicina.

7. "Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer."
Pela estruturação verbal, temos aqui um período composto, respectivamente
constituído por:
A) Oração Principal / Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
B) Oração Subordinada Adverbial Temporal / Oração Principal.
C) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa / Oração Principal.
D) Oração Subordinada Adverbial Condicional / Oração Principal.
E) Oração Principal / Oração Coordenada Assindética.

8. Quanto à sintaxe de colocação, o emprego do pronome oblíquo está correto em
apenas uma das alternativas a seguir. Assinale-a.
A) Ninguém informou-me que as aulas começarão dia 29 de fevereiro.
B) Me assustaram com as novas regras de organização das provas mensais.
C) Por favor, onde devem-se colocar os materiais de uso coletivo?
D) Ainda que não encontravam-se frequentemente para os treinos, fizeram uma
grande apresentação.
E) Não se esqueça de trazer os equipamentos de segurança para andar de skate.
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9. Observe as frases:
I - __________ candidatos estás te referindo?
II - __________ pratos você mais gosta?
III - _________ colegas de trabalho mais simpatizas?
IV - _________ doentes esses enfermeiros assistiram aqui no hospital?
V - __________ materiais você tem necessidade?
Conforme a sintaxe de Regência, assinale a alternativa que corresponde e completa
com correção os espaços em branco das frases acima.
A) A que - De que - Com que - Que - De que.
B) De que - Que - Com que - A que - Que.
C) A que - Que - Que - Que - Que.
D) A que - De que - Que - A que - Que.
E) A quem - Que - De que - Que - Quais.

10. Assinale a alternativa gramaticalmente correta, em se tratando das regras de
Concordância Verbo-nominal.
A) Não parece, mas já fazem dezoito anos que ela morreu.
B) Infelizmente, ficou no quarto do hotel todos os seus documentos pessoais.
C) Comentam-se as festas e as bebedeiras o tempo todo na sala de aula.
D) Se não houvessem tantas pessoas desonestas, eu não teria agido assim.
E) Aconteceu tal tragédia, porque se tratavam de questões étnico-raciais.
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MATEMÁTICA
_______________________________________________________________________

11. Considere as proposições:
(
(
(
(

I)
II)
III)
IV)

)
)
)
)

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de assertiva(s) CORRETA(S):
A) 4
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

12. Analise a sequência:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
Assinale a assertiva CORRETA em relação à sequência acima:
A) A sequência está correta, e portanto
B) Há um erro de I para II
C) Há um erro de II para III
D) Há um erro de III para IV
E) Há um erro de IV para V
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13. Acerca das propriedades de potenciação, assinale a alternativa INCORRETA.
-

A)
B) (- )

-

(- )

(- )

C)

-

D) (- )
E) -

14. Acerca das propriedades de radiciação, assinale a alternativa INCORRETA.
A) √ √
B) √
C)

√ -√

√
√

√

D) √ √
E)

√
√

15. Considere x e y números quaisquer e, assinale a assertiva CORRETA:
A) Se x e y são números inteiros e

, então é também um número inteiro.

B) Se x e y são números racionais, então
é um número irracional.
C) Se x e y são números irracionais, então
é também um número irracional.
D) Se x e y são números naturais, então
é também um número natural.
E) Se x e y são números racionais, então
pode ser um número irracional.

16. Sobre os números decimais e sua representação fracionária, é CORRETO afirmar
que:
A)
B)
C)
D)
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E)
17. Com as festas no fim de ano, determinados produtos sofreram dois aumentos
consecutivos em seus preços, de 20% e 30% respectivamente. Com o término das
festividades e a economia em recessão, não sobrou outra alternativa a não ser,
oferecer 40% de desconto àqueles produtos que sofreram tais aumentos. Assim,
podemos dizer que o preço final desses produtos em relação ao preço inicial, está:
A) com um aumento de 10%
B) com um desconto de 6,4%
C) com um desconto de 10%
D) com um aumento de 7,8%
E) com um desconto de 3,7%

18. Resolvendo a expressão √

√

√

√

-

-

obtemos:

A) um número decimal periódico, isto é, uma dízima periódica.
B) um número decimal exato.
C) um número irracional.
D) um número inteiro.
E) um número negativo.

19. Em relação ao número 720 e seus divisores, podemos afirmar que o mesmo
possui:
A) 15 divisores naturais.
B) 30 divisores inteiros.
C) 60 divisores inteiros.
D) 45 divisores naturais.
E) 80 divisores inteiros.
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20. Relacione as colunas:
(A)

(

)

(B) ( )

(

)

(C) √ √

(

)√

(

)

√
-

(D) (

√

)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) A - C – D – B.
B) B – A – D – C.
C) A – D – B – C.
D) B – C – A – D.
E) B – A – C – D.
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ESPECÍFICAS
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. Sobre a utilização do equipamento de proteção individual
(EPI), assinale a alternativa INCORRETA:
A) Os respiradores devem sempre possuir carvão ativado, um tipo de produto
quimicamente não inerte.
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) As luvas mais recomendadas são de borracha nitrílica ou neoprene, pois servem
para todos os tipos de formulação.
E) Os respiradores (máscaras) tem o objetivo de evitar a inalação de vapores
orgânicos, névoas e partículas finas através das vias respiratórias.
22. Sobre os organismos internacionais e blocos econômicos regionais relacionados
com a agricultura é CORRETO afirmar que:
A) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram, em 26 de março de 1991, o
Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
O objetivo primordial do Tratado de Assunção é a integração dos Estados Partes
por meio da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do
estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC), da adoção de uma política
comercial comum, da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais, e
da harmonização de legislações nas áreas pertinentes.
B) O Codex Alimentarius é um fórum internacional de normatização do comércio de
alimentos estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), por ato da
Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO) e Organização Mundial de
Saúde (OMS). Criado em 1963, o fórum tem a finalidade de proteger a saúde dos
consumidores e assegurar práticas equitativas no comércio regional e
internacional de alimentos.
C) 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.
D) O Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul (Cosave) é responsável pela
Organização Regional de Proteção Fitossanitária, é anterior ao Mercosul e o
subsidia quanto as questões de agricultura.
E) Todas as alternativas estão corretas.
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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
transporta o produto e não para quem vende.
C) É necessário uma autorização especial para o transporte de produtos
fitossanitários dentro das cabines ou na carroceria, quando esta transporta
pessoas, animais, alimentos, rações ou medicamentos.
D) O transportador deverá receber do expedidor (revendedor) as informações sobre
o produto, o envelope para transporte e a ficha de emergência para transporte.
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 três
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, 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.
D) 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.
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.
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25. Cerca de 100 espécies de fungos produzem doenças no homem e quase o mesmo
número em animais, a maioria das quais são enfermidades superficiais da pele ou de
seus apêndices. No entanto, mais de 8.000 espécies de fungos causam doenças em
plantas, sendo que todas as plantas são atacadas por algum tipo de fungo, e cada um
dos fungos parasitas atacam a uma ou mais espécies de plantas. Em relação a fungos
como agentes de doenças de plantas assinale a alternativa CORRETA:
A) Rizomorfas são estruturas macroscópicas formadas por hifas entrelaçadas no
sentido longitudinal, com crescimento semelhante a uma raiz.
B) Os Ascomicetos possuem micélio septado, e só possuem reprodução assexual
onde produzem esporos em conidióforos.
C) Oomicetos possuem como características: micélio septado; formam esporos do
tipo uredosporos e teliosporos.
D) Esclerócios são estruturas microscópicas formados pelo enovelamento de hifas
com endurecimento do córtex.
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.

26. Mais de 1.600 espécies bacterianas são conhecidas, mas apenas cerca de 100
espécies causam doenças em plantas. Bactérias fitopatogênicas apresentam várias
fases durante seu ciclo de vida, algumas delas associadas à sobrevivência. Sobre a
caracterização das fases patogênicas é CORRETO afirmar que:
A) 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.
B) Fase patogênica: a fitobactéria, em estreita e ativa associação como o
hospedeiro, infectando e colonizando seus tecidos.
C) Fase latente: as bactérias fitopatogênicas encontram-se internamente
posicionadas no tecido suscetível, tendo sua multiplicação paralisada e os
sintomas não se evidenciam.
D) Fase patogênica: a fitobactéria está incitando os sintomas típicos da enfermidade
e no caso de plantas anuais, essa fase é a fonte de inóculo para a estação
seguinte de plantio.
E) Todas as alternativas estão corretas.
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27. O Manejo Integrado de Pragas, é uma técnica que mantém as pragas sempre
abaixo do nível em que causam danos para as lavouras. O controle pode ser feito por
meio de insetos (controle biológico), uso de feromônios, retirada e queima da parte
do vegetal afetada, adubação equilibrada, poda e raleio. De acordo essa técnica,
podemos afirmar que o controle deve ser iniciado quando:
A) A densidade populacional da praga for maior que zero.
B) A densidade populacional da praga estiver maior ou igual ao nível de controle.
C) A densidade dos inimigos naturais for maior que o nível de não ação.
D) A densidade populacional da praga estiver menor ou igual ao nível de controle.
E) As condições climáticas estiverem desfavoráveis à praga.

28. As pragas e os patógenos (fungos, bactérias e vírus) são responsáveis por grandes
perdas da agricultura, por causarem injúrias e doenças, além de se alimentarem dos
tecidos de plantas. Sobre a resistência de plantas a insetos, pode-se afirmar que a
antixenose é um tipo de resistência em que a planta:
A) Não afeta o comportamento e nem a biologia do inseto, suporta o ataque
através da regeneração de tecidos atacados.
B) Apresenta toxinas, inibidores de crescimento ou reprodução e impropriedades
de nutrição (dieta).
C) É menos utilizada para alimentação, oviposição ou abrigo em comparação com
outra em igualdade de condições.
D) Produz ligninas que fazem com que o aparelho bucal do inseto cole.
E) Apresenta cristais dentro das células que impedem a mastigação do inseto.

29. 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 corresponde a cultivar de arroz irrigado do Brasil.
A) IRGA 421.
B) BRS Primavera.
C) Carajás.
D) SCV115CL.
E) EPAGRI 1007.
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30. 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 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.
B) 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.
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 2: produtos vegetais semiprocessados (submetidos a secagem,
limpeza, separação, descascamento, etc.) que podem abrigar pragas. São
destinados ao consumo, ao uso direto ou transformação.
E) Categoria 4: São considerados produtos Categoria 4 as sementes, plantas ou
outros materiais de origem vegetal destinados à propagação ou reprodução.

31. O sistema de produção integrada de frutas e hortaliças é um sistema de produção
baseado na sustentabilidade, na aplicação de recursos naturais e regulação de
mecanismos para a substituição de insumos poluentes, utilizando instrumentos
adequados de monitoramento dos procedimentos e a rastreabilidade de todo o
processo, tornando-o economicamente viável, ambientalmente correto e
socialmente justo. Em relação ao sistema de produção integrada de frutas e
hortaliças, assinale a alternativa correta:
A) A certificação da produção integrada de frutas no Brasil é realizada por um
funcionário de uma certificadora credenciada ao Inmetro.
B) No sistema de produção integrada, devemos aprender a trabalhar o sistema
como um todo, minimizando efeitos antagônicos entre as práticas efetuadas.
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) Todas as alternativas estão corretas.
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32. Sobre a pós-colheita de frutos e hortaliças, assinale a alternativa correta:
A) Se a câmara fria estiver com alto teor de CO2, poderemos ter a formação de
cavidades nos frutos.
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) Todas as alternativas estão corretas.

33. O cultivo em ambiente protegido é uma técnica cada vez mais difundida entre os
produtores de hortaliças, pois oferece melhoria de qualidade e disponibilidade do
produto em uma condição mais controlada. A cobertura do local de cultivo evita
excessos de chuva ou seca ou mesmo danos provocados por granizo. 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) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.
B) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
D) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras.
E) Todas as alternativas são verdadeiras.
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34. A extensa área natural pertencente a uma categoria de Unidade de Conservação
Federal que é destinada à proteção e conservação dos atributos bióticos (fauna e
flora), estéticos ou culturais ali existentes, importantes para a qualidade de vida da
população local e para a proteção dos ecossistemas regionais, é denominada de:
A)
B)
C)
D)
E)

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

35. 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 1998, o Decreto 1752 de 20 de dezembro de 1995
e a Medida Provisória 2.191-1 de 23 de agosto de 2001.
B) A lei 8.974 de 5 de janeiro de 1995, o Decreto 1762 de 20 de dezembro de 1995
e a Medida Provisória 2.191-9 de 23 de agosto de 2001.
C) A lei 8.974 de 5 de janeiro de 1995, o Decreto 1752 de 20 de dezembro de 1995
e a Medida Provisória 2.191-9 de 23 de agosto de 2001.
D) A lei 8.974 de 5 de janeiro de 1998, o Decreto 1752 de 20 de dezembro de 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 de dezembro de 1995
e a Medida Provisória 2.191-9 de 23 de agosto de 2001.
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36. O Systems Approach é um sistema que objetiva a minimização de riscos
fitossanitários. Sobre esse sistema, assinale a alternativa INCORRETA:
A) 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.
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 foi inicialmente proposto sob o nome de Teoria dos
Sistemas Gerais pelo biologista Ludwing van Bertalanffy em 1890.

37. 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) Em algumas plantas resistentes a molécula do herbicida é removida das partes
metabolicamente ativas da célula e armazenada em locais inativos, como o
vacúolo.
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) A resistência múltipla simples é quando dois ou mais mecanismos conferem
resistência a diversos herbicidas de diferentes grupos químicos.
E) 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.
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38. 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.
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.

39. Ao longo da história do Brasil a legislação ambiental foi sendo melhorada para
proteger e regulamentar a utilização dos recursos naturais de maneira cada vez mais
sustentável e de preservar áreas mais críticas em relação a biodiversidade, é correto
afirmar:
1 - O presidente Humberto de Allencar Castello Branco, através da Lei Federal 4.771,
definiu a localização das áreas de preservação permanente.
2- O Código Florestal Brasileiro foi criado em 1934 no governo Getúlio Vargas.
3- Em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso editou a Medida Provisória (MP)
1.511, que aumentou a reserva legal nas áreas de floresta para 80%. Porém, no
Cerrado, dentro da Amazônia Legal, reduziu de 50% para 35%.
Assinale a alternativa que indica as afirmativas CORRETAS.
A) É correta apenas a afirmativa 3.
B) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
E) É correta apenas a afirmativa 1.
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40. A Área livre de pragas (ALP) é definida como “uma área na qual uma praga
específica não ocorre, como demonstrado por evidência científica e na qual, quando
apropriado, essa condição está sendo oficialmente mantida” (Ministério da
Agricultura/Brasil). Diante desse tema, é INCORRETO afirmar que:
A) A existência de uma ALP de Anastrepha grandis só faz sentido quando existe a
necessidade de atender requisitos fitossanitários de países importadores, já que
a praga não é quarentenária para o Brasil.
B) A mosca sul-americana das cucurbitáceas (Anastrepha grandis) tem como
hospedeiros a abóbora (Cucurbita pepo), pepino (Cucumis sativus), melão
(Cucumis melo) e melancia (Citrullus lanatus), dentre outros. Alguns países
importadores, entre eles a Argentina, o Uruguai e os Estados Unidos, impõem
restrições fitossanitárias com relação à importação de frutos frescos de
cucurbitáceas do Brasil.
C) A praga (Anastrepha grandis) está presente nas regiões Sul, Sudeste e CentroOeste, tendo havido uma detecção em Barreiras – BA. Nos demais estados do
Nordeste e na Região Norte a praga é considerada ausente.
D) O órgão estadual de defesa vegetal do Ceará, responsável pelas atividades de
cadastramento de produtores, controle do monitoramento, certificação
fitossanitária de origem e supervisão do sistema é a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Ceará.
E) Uma vez tendo sido a ALP reconhecida oficialmente pelo MAPA, a documentação
é enviada às Organizações Nacionais de Proteção Fitossanitária (ONPF) dos
países importadores, que farão análise do projeto e poderão realizar auditoria na
ALP. Somente após aprovação por parte das ONPFs, as exportações poderão ter
início.
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