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INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.
02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não
é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação de telefone
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no
local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de arma e esteja de posse da mesma, deverá
entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas.
03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
04 - A duração da prova é de 03(TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO).
05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
06 - O Caderno de Questões consta de 40 (QUARENTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente e
marque apenas uma alternativa.
07 - As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única
resposta correta.
08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul
ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada.
09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. Inclusive,
o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no Caderno de
Questões na parte superior esquerda da folha nº 02.
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única
e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.
11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de seu início e
só poderá levar o Caderno de Questões no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para
o seu término.
12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da
Consulplan Consultoria. Em nenhuma hipótese a Consulplan Consultoria informará o resultado por telefone.
13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na
anulação da prova do candidato.
RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net , às 14h00min do dia subseqüente ao da realização da prova escrita.
- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no nº 1, capítulo VII do Edital 001/2007, não esquecendo
principalmente dos seguintes aspectos:
a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 48(quarenta e oito) horas
ininterruptas, iniciando-se às 14:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2008, encerrando-se às 14:00 horas do dia 27 de
Fevereiro de 2008.
b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
c) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento do número do CPF, apenas no prazo recursal à Consulplan
Consultoria, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público.
d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile (fax) e os que não contiverem
dados necessários à identificação do candidato.

CARGO: AGENTE FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO/TÉCNICO AGRÍCOLA OU EM AGROPECUÁRIA
Ecologia Seiscentista
TEXTO:
Ao Brasil falta riqueza para se igualar aos grandes incineradores de combustíveis fósseis no que diz respeito à poluição e
ao aquecimento global. Mas o país compensa isso amplamente, pois é egrégio incendiário e desmatador. Onde estão as
soluções novas e milagrosas? Ou quem sabe devemos buscar essas soluções no passado?
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No início do século XVII, o marco legislativo português (e brasileiro, por via de conseqüência) eram as Ordenações
Filipinas. São leis extraordinariamente amplas, cobrindo até urbanismo e meio ambiente. A tese simplória do presente ensaio é
que, se as Ordenações Filipinas fossem vigentes e cumpridas, hoje, os problemas de desmatamento e queimadas no Brasil
estariam resolvidos. Vejamos alguns exemplos.
“O que cortar árvores de fruto (...) pagará a estimação dela ao seu dono em três dobro (sic). (...) E se for valia de 30
cruzados, e daí para cima, será degredado para sempre para o Brasil” (Um comentário cínico: quem sabe nosso atavismo
destruidor não resulta de que para cá vieram os degredados por crimes contra a natureza?). (...)
O combate à poluição das águas é analogamente drástico:
“E pessoa alguma, não lance nos rios e lagoas em qualquer tempo (...) algum material com que se o peixe mata e quem o
fizer, pela primeira vez seja degredado (...). E sendo de menor qualidade, seja publicamente açoitado (...).”
Lendo as Ordenações Filipinas, percebemos que os problemas e soluções são antigos. 1) Nelas há uma forte preocupação
com a aplicação da ciência para a conservação dos recursos naturais. 2) Há uma decisão inequívoca de usar as leis para impedir
sua degradação – nada mais atual (mas as penas de açoite ou de morte talvez careçam hoje de popularidade). 3) Revelam
sagacidade na sua formulação. 4) Contudo, o arraso que fizemos em nossas terras e águas mostra que não bastam boas leis, é
preciso que sejam aplicadas com eficácia e energia. Esse tem sido o grande problema desde então.
(Cláudio de Moura Castro / Veja, 16 de janeiro de 2008)

01) No primeiro período do texto, o autor declara que “falta ao Brasil” algo, esse déficit revela no contexto:
A) A superioridade do Brasil.
B) A inferioridade do Brasil.
C) Ironia do autor, já que na verdade, não é algo positivo igualar-se aos grandes incineradores de combustíveis fósseis.
D) A falta de organização do país no combate à poluição e ao aquecimento global.
E) O Brasil é um país rico , porém com um péssimo índice de distribuição dessa riqueza.
02) Através de expressões como “o país compensa”, “pois é egrégio”; vinculadas ao restante do período em que estão
inseridas no texto, percebe-se a intenção do autor em:
A) Enaltecer o país.
B) Enaltecer os esforços dos brasileiros no que diz respeito à preservação ambiental.
C) Confundir o leitor, pois ser “incendiário e desmatador” não é algo positivo.
D) Difamar os governantes tendo em vista o não cumprimento de leis ambientalistas.
E) Fazer uma crítica irônica à devastação da natureza no país.
03) A última pergunta feita no primeiro parágrafo tem como objetivo, na estruturação do texto:
A) Concluir a análise feita no primeiro parágrafo.
B) Apontar causas para a situação-problema apresentada no primeiro parágrafo.
C) Criar um “gancho” para o assunto que será tratado a seguir.
D) Enfatizar as soluções existentes para a situação-problema apresentada no primeiro parágrafo.
E) Apontar conseqüências para a situação-problema apresentada no primeiro parágrafo.
04) Ao dizer que fará um comentário cínico, o autor:
A) Nega a veracidade dos fatos.
B) Ridiculariza os fatos mencionados como, por exemplo, o desmatamento e o aquecimento global.
C) Enfatiza os fatos mencionados: o desmatamento e aquecimento global.
D) Expressa sua repugnância pelos crimes contra a natureza, porém com um toque de humor irônico.
E) Confirma a veracidade do comentário que virá a seguir.
05) “... quem sabe nosso atavismo destruidor...” O termo destacado anteriormente poderia ser substituído sem prejuízo
do sentido original no contexto por:
A) Caráter.
B) Preconceito.
C) Conselho.
D) Paternalismo.
E) Idioma.
06) “Ao Brasil falta riqueza para se igualar...” Identifique a seguir a opção que demonstra o uso do “se” equivalente ao
que aparece no trecho destacado:
A) Eleonice se machucou, mas não se perturbou.
D) Vive-se bem nesta cidade.
B) O se é uma palavra muito interessante.
E) Não sei se o diretor foi embora.
C) Se você for a Natal, avise-me.
07) Em relação ao uso da crase, observe os trechos a seguir:
I. “... no que diz respeito à poluição e ao aquecimento global.”
II. “O combate à poluição das águas é analogamente drástico:”
É correto afirmar que:
A) O uso da crase não está correto no trecho I.
B) O uso da crase está correto apenas no trecho I.
C) A crase foi usada corretamente, pelo mesmo motivo, nos trechos I e II.
D) A crase foi usada corretamente, por motivos diferentes, nos trechos I e II.
E) A crase foi usada incorretamente nos trechos I e II.
08) Em qual alternativa os vocábulos são acentuados pela mesma razão?
A) país, é
D) início, até
B) egrégio, cínico
E) século, drástico
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C) incendiário, inequívoca
09) No último parágrafo do texto, problemas e soluções são enumerados. Observe o número 1: “Nelas há uma forte
preocupação com a aplicação da ciência para a conservação dos recursos naturais.” Através do uso do termo para,
entende-se que:
A) A preocupação com a aplicação da ciência é uma prioridade da conservação dos recursos naturais.
B) A preocupação com a aplicação da ciência é a causa da conservação dos recursos naturais.
C) A conservação dos recursos naturais deve ser uma finalidade da aplicação da ciência.
D) A conservação dos recursos naturais ignora a finalidade da aplicação da ciência.
E) A conservação dos recursos naturais faz oposição à aplicação da ciência.
10) A palavra inequívoca é morfologicamente formada com o acréscimo de um prefixo de negação, o mesmo ocorre com
o seguinte vocábulo:
A) Incineradores.
B) Incendiário.
C) Analogamente.
D) Impedir.
E) Desumano.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Dentre as pragas de maior importância na cultura da bananeira, encontra-se um besouro chamado de
moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus). A respeito desta praga, marque V para as afirmativas verdadeiras e
F para as falsas:
( ) Uma forma importante de controle desta praga é a seleção de mudas.
( ) O adulto é um pequeno besouro, que mede cerca de 11 mm de comprimento por 4 mm de largura.
( ) A coloração do adulto é preta, os élitros são estriados longitudinalmente e o resto do corpo é finamente pontuado.
( ) A utilização de rizomas envenenados no controle da praga é uma prática em desuso devido a alta contaminação por
inseticidas na planta e no solo.
Marque a alternativa com a seqüência correta:
A) V, V, F, F
B) V, V, V, F
C) F, V, F, V
D) F, F, F, V
E) V, F, V, F
12) No controle dos nematóides na cultura da bananeira, são medidas adotadas:
I. Cordão de isolamento e rotação de culturas.
II. Esterilização da terra das covas de plantio com inseticidas.
III. Uso de variedades seletivas às espécies de nematóides.
Assinale a alternativa correspondente:
A) Apenas a afirmativa I está correta.
D) As afirmativas I, II e III estão incorretas.
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
13) Sobre os exemplos de pragas que atacam o abacaxi apresentados abaixo, assinale V para os verdadeiros e F para os
falsos:
( ) bicho-mineiro
( ) lagarta do cartucho
( ) broquinha-do-caule
( ) lagarta elasmo
A sequência está correta em:
A) V, V, F, V
B) F, F, F, V
C) F, F, F, F
D) V, F, V, F
E) F, V, V, F
14) Sobre as pragas que atacam a cultura do abacaxi e as formas de prevenção, analise as opções abaixo:
I. No controle da broca-do-talo (Castnia icarus) o método de controle mecânico ainda é o mais usado entre os
agricultores familiares por ser mais econômico que o controle químico.
II. O ácaro-alaranjado é uma praga que se instala na axila das folhas basais.
III. É importante que no plantio da cultura utilize-se mudas sadias, provenientes de plantações com bom estado sanitário,
para evitar o alastramento da praga.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) I
B) I e II
C) I e III
D) II e III
E) I, II e III
15) Nas afirmativas abaixo sobre a Lei Federal nº 7.802, de 11 de Julho de 1989, assinale V para as verdadeiras e F para
as falsas:
( ) Agrotóxicos e afins são substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e
inibidores de crescimento.
( ) De acordo com o art. 3°, §1°, fica criado o registro permanente para agrotóxicos, seus componentes e afins, quando
se destinarem à pesquisa e à experimentação.
( ) Os registrantes e titulares de registro fornecerão, obrigatoriamente, à União, as inovações concernentes aos dados
fornecidos para o registro de seus produtos.
( ) Agrotóxicos e afins são produtos específicos para doenças e pragas nas plantações, que pouco afetam outros insetos.

A sequência está correta em:
A) V, F, V, F
B) V, F, V, V
C) F, F, F, V
D) V, V, F, F
E) V, V, V, F
16) Marque a alternativa INCORRETA em relação à Lei Federal n° 7.802, de 11 de Julho de 1989:
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A) O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser
humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já registrados, para o mesmo fim,
segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta Lei.
B) É proibido o registro de agrotóxicos para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil.
C) Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja
membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de
agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade competente tomar imediatas providências, sob pena de
responsabilidade.
D) É proibido o registro de agrotóxicos que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo
com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica.
E) No art. 3°, § 6° é permitido o registro de agrotóxicos cujas características causem danos ao meio ambiente.
17) Na Lei Federal nº 7.802, de 11 de Julho de 1989, art. 7°, inciso III, os agrotóxicos para serem vendidos ou expostos à
venda precisam constar em seus rótulos ou bulas informações relativas aos perigos potenciais, compreendidos:
I. Recomendação para que o usuário leia o rótulo antes de utilizar o produto.
II. Instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros, antídotos e recomendações para
os médicos.
III. Precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, fauna,
flora e meio ambiente.
IV. Símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, de acordo com a classificação toxicológica do produto.
V. Os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio ambiente.
Estão corretas apenas as alternativas:
A) I, II, III e IV
B) II, III, IV e V
C) I, II e IV
D) III, IV e V
E) I, II, III, IV e V
18) De acordo com a Lei Federal nº 7.802, de 11 de Julho de 1989, art. 7°, § 2° fica facultada a inscrição, nos rótulos, de
dados não estabelecidos como obrigatórios desde que, EXCETO:
A) Não contenham indicações que contradigam as informações obrigatórias.
B) Não contenham afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto à natureza, composição, segurança e
eficácia do produto, e sua adequação ao uso.
C) Não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios.
D) Não contenham um resumo dos principais usos do produto.
E) Não contenham afirmações de que o produto é recomendado por qualquer órgão do Governo.
19) Nas afirmativas abaixo sobre o Decreto n º 98.816, de 11 de Janeiro de 1990, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Transporte é o ato de estocar nos armazéns os agrotóxicos.
( ) Comercialização é a operação de comprar, vender, permutar, ceder ou repassar os agrotóxicos, seus componentes e
afins.
( ) Propaganda comercial é a comunicação de caráter comercial ou técnico-comercial dirigida a público específico.
( ) Utilização é o emprego de agrotóxicos e afins, através de sua aplicação, visando alcançar uma determinada
finalidade.
A sequência está correta em:
A) F, F, V, V
B) V, V, V, F
C) F, V, V, V
D) V, V, F, F
E) F, V, V, F
20) Com relação ao Decreto n º 98.816, de 11 de Janeiro de 1990, marque a alternativa INCORRETA:
A) Rotulagem é o ato de identificação impresso ou litografado, bem como dizeres ou figuras pintadas ou gravadas a fogo,
por pressão ou decalque.
B) Controle é a verificação do cumprimento dos dispositivos regulamentadores dos agrotóxicos, seus componentes e afins.
C) Inspeção é o acompanhamento, por técnicos especializados, das fases de produção, transporte, armazenamento,
comercialização, utilização, importação, exportação e destino final de agrotóxicos, seus componentes e afins.
D) Componentes são os produtos e os agentes de processos físicos e biológicos que tenham a mesma finalidade dos
agrotóxicos, bem como outros produtos químicos, físicos e biológicos utilizados na defesa fitossanitária, domissanitária
e ambiental, não enquadrados como agrotóxicos (inciso XX).
E) Registro de empresa e de prestador de serviços é o ato privativo dos órgãos competentes estaduais, municipais e do
Distrito Federal, concedendo permissão para o funcionamento do estabelecimento ou unidade prestadora de serviços.
21) Dentre as competências do Ministério da Saúde, de acordo com o Decreto nº 98.816, de 11 de Janeiro de 1990, nas
afirmativas abaixo, marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) Avaliar e classificar toxicologicamente os agrotóxicos, seus componentes a afins, quanto aos aspectos de saúde
humana.
( ) Conceder o registro a agrotóxicos, seus componentes e afins, destinados à higienização, desinfecção ou
desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de
saúde pública, atendidas as exigências do Ministério do Interior.
( ) Estabelecer os parâmetros para rotulagem de agrotóxicos e afins, quanto as precauções de uso e cuidados com a
saúde humana.
( ) Prestar apoio às Unidades da Federação nas ações de controle e fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, na área de sua competência.
AGENTE FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO TÉCNICO AGRÍCOLA OU EM AGROPECUÁRIA 5

www.consulplan.net atendimento@consulplan.com

C
C
O
N
C
U
R
S
O
P
Ú
B
L
C
O
CO
ON
NC
CU
UR
RS
SO
OP
PÚ
ÚB
BL
LIIIC
CO
O í SEARH/IDIARN
Marque a alternativa com a seqüência correta:
A) V, V, F, V
B) F, V, F, V
C) F, V, V, V
D) V, F, V, F
E) V, V, V, V
22) “Controle sanitário animal e vegetal de exposições, feiras e mercados, determinando, inclusive, a sua interdição, no
caso de ocorrência de doenças infecciosas e pragas de importância quarentenária, respectivamente, nos animais e
vegetais expostos” é uma atividade referente à:
A) Instrução Normativa 01/2007.
B) Lei Estadual 8.672/2005.
C) Coordenadoria de Fiscalização, Avaliação e Controle (COFAC).
D) Coordenadoria de Administração e Finanças (CAF).
E) Diretoria de Defesa e Inspeção Sanitária Animal (DISA).
23) Sobre o Decreto nº 98.816, de 11 de Janeiro de 1990, as competências do Ministério da Agricultura são:
I. Prestar apoio às Unidades da Federação nas ações de controle e fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas e nas pastagens.
II. Promover a avaliação com os órgãos federais de saúde e de meio ambiente, de pedidos de cancelamento ou
impugnação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de
produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens.
III. Estabelecer o intervalo de segurança dos agrotóxicos e afins, com finalidade fitossanitária, juntamente com o
Ministério da Saúde.
IV. Estabelecer os parâmetros para rotulagem de agrotóxicos e afins, quanto às informações técnico – agronômicas.
Estão corretas as alternativas:
A) I e II
B) II e III
C) I, II e IV
D) II, III e IV
E) I, II, III e IV
24) A respeito do registro do produto, de acordo com o Decreto nº 98.816, de 11 de Janeiro de 1990, marque a
alternativa INCORRETA:
A) Os agrotóxicos, seus componentes e afins, para serem produzidos, importados, exportados, comercializados e utilizados
no Território Nacional, terão de ser previamente registrados no órgão federal competente, atendidas as exigências dos
órgãos federais responsáveis pelos setores da agricultura, da saúde e do meio ambiente.
B) Para a obtenção do registro, os requerentes terão de fornecer os dados e documentos que forem exigidos neste
regulamento e em legislação específica.
C) No requerimento, solicitando o registro, deverá constar nome e endereço completo do requerente.
D) O requerimento encaminhado ao órgão federal competente, solicitando registro, deverá ser enviado em duas vias.
E) O requerimento, solicitando o registro, deverá constar o certificado de análise química e física.
25) De acordo com o art. 14, parágrafo único, do Decreto nº 98.816, de 11 de Janeiro de 1990, são parâmetros
observados para avaliação comparada de toxidade, EXCETO:
A) Persistência nas plantas.
D) Método de aplicação.
B) Toxicidade da formulação.
E) Formulação.
C) Bioacumulação.
26) O registro especial temporário para pesquisa e experimentação, art. 20 do Decreto nº 98.816, de 11 de Janeiro de
1990, será efetuado pelo órgão federal competente, por solicitação do interessado, desde que o mesmo apresente,
EXCETO:
A) Projeto experimental.
B) Laudo de composição físico-química.
C) O objetivo da pesquisa e experimentação.
D) A autorização para importação, concedida pelo órgão responsável pelo registro, em caso de produtos importados.
E) Licença prévia ambiental concedida pelo Ministério da Agricultura.
27) A respeito das pragas quarentenárias e não quarentenárias e as PTV í Permissão de Transito Vegetal, nas
afirmativas apresentadas abaixo, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) Pragas não quarentenárias regulamentadas são aquelas não presentes no País, mas, caso introduzidas, com potencial
para causar importantes danos econômicos.
( ) Sitodiplosis mosellana, trigo, é considerada uma praga quarentenária A1.
( ) Ralstonia solanacearum, batata, é considerada uma praga não quarentenária regulamentada.
( ) A PTV é um documento obrigatório somente para os produtos orgânicos destinados a grandes mercados
consumidores.
A sequência está correta em:
A) F, V, V, F
B) V, V, V, F
C) F, V, F, V
D) V, F, V, V
E) F, F, F, F
28) No que se refere à competência do Agente Fiscal Estadual Agropecuário nos termos da Lei Complementar
nº324/2006, assinale a alternativa correta:
A) Fiscalização própria ao trânsito de animais e vegetais, bem como dos respectivos produtos e subprodutos.
B) Executar a defesa sanitária de produtos e subprodutos de origem animal.
C) Fiscalizar o beneficiamento de produtos de origem vegetal.
D) Aplicar auto de infração.
E) Controlar a produção de embalagens.
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29) Sobre as competências dos diretores e coordenadores do IDIARN, marque V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas:
( ) Promover a integração, assim como o desenvolvimento técnico e interpessoal da respectiva equipe de trabalho.
( ) Elaborar e encaminhar à autoridade administrativa superior relatórios periódicos sobre as atividades da respectiva
Unidade.
( ) Manter o arquivo de correspondência e outros documentos de interesse organizados e instruir processos.
A seqüência está correta em:
A) V, F, F
B) V, V, F
C) F, V, F
D) V, F, V
E) V, V, V
30) Acerca das Disposições Transitórias e Finais no que se refere à promoção e progressão nos termos da Lei 324/2006,
analise:
I. As progressões e promoções serão realizadas e publicadas, anualmente, na forma do que dispuser o Plano previsto no
caput do artigo 19.
II. Fiscais Estaduais Agropecuários e Agente Fiscais Estaduais Agropecuários só poderão deter evolução funcional após o
cumprimento do estágio probatório.
III. A promoção ao padrão de vencimento do cargo público do Fiscal Estadual ou do Agente Fiscal acontecerá após um ano
de desempenho das funções.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II e III
B) I e II
C) I
D) II
E) II e III
31) Segundo a Lei nº 8.672, de 8 de Julho de 2005, o órgão ou ente público estadual competente para efetuar o cadastro
do agrotóxico, componente ou afim, no prazo de até trinta dias, contados, respectivamente, do protocolo do pedido
de cadastro e da conseqüente decisão administrativa, deverá publicar no Diário Oficial do Estado (DOE) resumo
com informações a respeito do cadastro do produto. São exemplos destas informações, EXCETO:
A) Marca comercial do produto.
B) Nome vulgar e específico, no caso de agente biológico.
C) Nome do requerente.
D) Nome químico e comum do ingrediente ativo.
E) Classificação quanto à toxidade humana, com a indicação dos testes efetuados para essa finalidade e do respectivo
resultado.
32) A respeito da Lei nº 8.672, de 8 de Julho de 2005, nas afirmativas abaixo marque V para as verdadeiras e F para as
falsas:
( ) Na implementação da educação ambiental, a Administração Pública Estadual, notadamente pelos órgãos e entidades
públicos mencionados no art. 2º desta Lei, desenvolverá ações específicas para o esclarecimento da população
quanto ao uso seguro e eficaz dos agrotóxicos, seus componentes e afins, visando a reduzir os efeitos prejudiciais e
prevenir acidentes decorrentes de sua utilização imprópria.
( ) A instalação, implantação, operacionalização e manutenção de empreendimentos para a produção, exportação,
importação, comercialização, utilização e transporte de agrotóxicos, seus componentes e afins, no Estado, sem
prejuízo do registro daqueles no órgão federal competente, ficam submetidas a prévio licenciamento ambiental do
IDEMA.
( ) As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e
afins, ou que executem atividades relacionadas à sua produção, manipulação, formulação, importação, exportação,
transporte, armazenamento e comercialização, ficam obrigadas a promover os seus registros na SAPE, atendidas as
exigências dos órgãos e entes públicos estaduais que atuam nas áreas de saúde e meio-ambiente.
( ) As únicas pessoas com legitimidade para requerer a impugnação do pedido de cadastro e cancelamento do cadastro,
são as organizações não governamentais sediadas no Estado.
A sequência está correta em:
A) V, V, F, F
B) V, F, V, V
C) F, V, V, F
D) V, V, V, F
E) F, V, V, V
33) Segundo a Lei nº 7.837, de 05 de junho de 2000 que dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal no Estado do Rio
Grande do Norte, analise as seguintes afirmativas:
I. São considerados de interesse público os procedimentos e práticas de defesa sanitária vegetal e de defesa do meio
ambiente, bem como a produção e a produtividade agrícolas.
II. À SAAB fica conferido o poder de polícia administrativa, ficando-lhe, conseqüentemente, assegurado o livre acesso
aos locais que contenham vegetais e partes de vegetais no território estadual e nacional.
III. A defesa sanitária vegetal tem por base estudos, pesquisas e experimentos dos órgãos oficiais de pesquisa ou por eles
recomendados e será efetuada pela imposição de normas que estabeleçam de forma ampla procedimentos
fitossanitários e práticas culturais.
IV. As receitas decorrentes das multas de que tratam a presente Lei e seu regulamento serão revertidas em favor de
programas e projetos de sanidade vegetal.

Estão corretas apenas as alternativas:
A) I e II
B) I e III
C) I, III e IV
D) II e IV
E) I, II, III e IV
34) De acordo com a Lei nº 7.837, de 05 de junho de 2000, analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras
e F para as falsas:
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( ) Advertência e multa são penalidades impostas somente no caso de reincidência.
( ) Proibição do comércio é uma penalidade imposta apenas quando o infrator reincide no mesma infração que originou
a primeira pena.
( ) No caso de reincidência, as multas serão aplicadas em dobro.
( ) Vedação do crédito rural e interdição de propriedade agrícola são penalidades às infrações a esta Lei.
A sequência está correta em:
A) F, V, F, V
B) F, F, V, V
C) V, F, V, F
D) F, F, F, V
E) V, F, V, V
35) Na Lei Complementar nº324, de 29 de março de 2006 compete à Diretoria de Defesa e Inspeção Sanitária Animal
(DISA):
I. Planejar, coordenar, controlar, orientar e supervisionar as atividades operacionais próprias a uma política estadual de
saúde animal, bem como inspecionar os produtos e subprodutos de origem animal.
II. Propor normas, reformulação e atualização da legislação sanitária animal estadual.
III. Propor à Diretoria-Geral a articulação da Autarquia com o Poder Público competente, visando a conhecer estudos
acerca de animais venenosos ou peçonhentos.
IV. Analisar projetos de estabelecimentos industriais e artesanais, destinados ao processamento de produtos de origem
animal e vegetal.
Estão corretas apenas as alternativas:
A) I, II e III
B) II, III e IV
C) I e II
D) I, III e IV
E) I, II, III e IV
INFORMÁTICA
36) Analise as afirmativas abaixo:
I. No Windows 98, sempre que se exclui um arquivo ou uma pasta do HD, estes não são excluídos imediatamente, são
mandados para a Lixeira de seu computador.
II. Através da lixeira do Windows, pode-se recuperar arquivos ou pastas mesmo após se executar a função "Limpar
Lixeira".
III. Os arquivos ou pastas, excluídos do disquete, também vão para a lixeira.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I e II
B) I e III
C) II e III
D) I
E) II
37) No Windows 98, pode-se utilizar o “Backup” para fazer backup dos arquivos em seu disco rígido. É possível fazer
backup dos arquivos em disquetes, em uma unidade de fita ou em outro computador de sua rede. Se os arquivos
originais forem danificados ou perdidos, poderá restaurá-los a partir do backup. Qual o procedimento para iniciar
o Backup?
A) Clicar em Iniciar, Programas, Acessórios, Ferramentas de sistema Backup.
B) Clicar em Iniciar, Painel de Controle, Backup.
C) Clicar em Iniciar, Programas, Backup.
D) Clicar em Iniciar, Backup.
E) Clicar em Iniciar, Ferramentas Administrativas, Backup.
38) No MS Excel, ao clicar com o botão secundário do mouse sobre uma célula qualquer, aparece uma série de opções.
Dentre elas, a opção "Formatar Células" também pode ser acessada através de:
A) Menu Arquivo, Formatar Células.
D) Menu Editar, Formatar, Células.
B) Menu Editar, Formato de Células.
E) Menu Ferramentas, Formatar Células.
C) Menu Formatar, Células.
39) No MSDOS, há um utilitário de "help" para facilitar o usuário, caso este não lembre exatamente como se executa
um determinado comando. Qual a forma correta de executá-lo, por exemplo, para o comando TYPE?
A) TYPE /Help.
B) Help type.
C) Help --type.
D) Help /type.
E) Type help.
40) No MS Word 2000, qual o comando de teclas de atalho utilizado para acionar o comando imprimir?
A) Ctrl + I
B) Alt + I
C) Ctrl + I + P
D) Alt + P
E) Ctrl + P
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