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CARGO: FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO/ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
TEXTO:                                               “O povo da Cana”

Todo ano é a mesma coisa, de maio a novembro, milhares de brasileiros anônimos desembarcam nos canaviais paulistas, 
carentes de quase tudo mas carregados de esperanças.(...) 

Eles vêm de todos os cantos do Brasil, sobretudo do Nordeste do país e do norte de Minas Gerais. Chegam em caminhões 
pau-de-arara e/ou ônibus fretados por agenciadores – os gatos. Descem calados, resignados com a própria sorte (sorte?). 

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. 
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Para muitos, até que é, embora, no caso, a palavra mais adequada seja sina, ou destino. Eles não têm alternativas de 
trabalho em suas cidades de origem, mal conseguem o próprio sustento, menos ainda o da família. A colheita manual com a 
queima da cana, procedimentos tradicionais no país desde os tempos do Império, significa dinheiro em espécie no bolso. Não 
muito, mas o suficiente para molhar a mão, sonhar com dias melhores, (...) “Encontrei no mundo da cana todas as contradições 
do Brasil. Nele convivem o velho e o novo, o rico e o pobre, o informado e o sem instrução, o facão (o podão) e a máquina”, 
diz Patrícia Cardoso (paulistana, formada em arquitetura e urbanismo, percorreu 20 municípios canavieiros em seis meses, 
retratando peculiaridades de 15 usinas e destilarias paulistas, além do árduo trabalho dos bóias-frias.) 

Grosso modo, os bóias-frias são trabalhadores temporários. Ficam seis meses longe de casa e, então, voltam. A jornada é 
dura: acordam cedo, cobrem-se de panos da cabeça aos pés para diminuir o risco de escoriações, evitar a poeira e proteger-se 
da fumaça das queimadas. Então pegam o podão e começam a cortar, cortar, cortar... Segundo estatísticas, um bóia-fria tem de 
desferir quase dez mil golpes por dia para obter 12 toneladas de cana por dia. 

O Brasil possui 5,6 milhões de hectares com cana, a maioria dos quais colhidos manualmente. É, de longe, o maior 
produtor mundial de cana-de-açúcar, com 426 milhões de toneladas processadas em 306 usinas, e deve continuar ampliando a 
área plantada, em função da demanda mundial crescente por álcool etílico carburante – o etanol. Haja cana. E bóias-frias. (...)

(Texto adaptado de José Augusto Bezerra / Globo Rural, setembro de 2007)
01) No segundo parágrafo do texto, ao repetir a palavra sorte entre parênteses usando um ponto de interrogação, pode-

se fazer a seguinte leitura: 
A) Os agenciadores fazem promessas de uma vida de qualidade aos futuros cortadores de cana enchendo-os de esperança. 
B) Os futuros cortadores de cana estão convencidos que suas vidas terão um novo rumo e que o sucesso é certo. 
C) O autor do texto faz um trocadilho com a palavra sorte, colocando-a como alvo de questionamento. 
D) A credibilidade para com os agenciadores é colocada em dúvida. 
E) Sorte aqui se refere à disposição de cada um para enfrentar o trabalho pesado. 

02) Em substituição à palavra “sorte”, o autor sugere que seria mais adequado usar “sina ou destino”, de acordo com o 
contexto, tal afirmativa é justificável ... 
A) ...porque de acordo com o tipo de texto em questão, as palavras “sina” e “destino” têm melhor aceitação que “sorte”. 
B) ... embora não faça diferença alguma no contexto propriamente dito a substituição de “sina” ou “destino” por “sorte”.  
C) ... já que as palavras “sina” ou “destino” são menos usadas na linguagem coloquial que a “sorte”. 
D) ... visto que “sina” ou “destino” mostram que o futuro cortador de cana não teve opção ou alternativa quanto ao 

trabalho. 
E) ... pois o futuro cortador de cana possui preparo profissional apenas para este tipo de trabalho. 

03) Ao citar os tempos do império, falando do procedimento tradicional do corte da cana, fica claro que:
A) O Brasil é um país de tradição que zela pelos valores conquistados. 
B) É importante preservar características pertinentes às tradições agrárias. 
C) O corte da cana através do procedimento tradicional resgata tradições já esquecidas. 
D) O trabalho árduo dos cortadores de cana demonstra o empenho e a obstinação de cada um deles. 
E) Existem contradições entre “o velho e o novo, o podão e a máquina”.  

04) Ao referir-se às estatísticas, o autor confirma ao texto:
A) Veracidade dos fatos.     D) Um caráter sensacionalista.   
B) Sensibilidade aos fatos.     E) Um distanciamento relativo da realidade.  
C) O seu caráter científico.

05) Após a leitura integral do texto transcrito, a expressão final “Haja cana. E bóias-frias.”, deixa subentendido que: 
A) As condições de vida dos cortadores de cana tendem a melhorar já que o seu trabalho será cada vez mais necessário.  
B) É preciso pensar em uma reestruturação para atender a crescente demanda mundial de álcool, para que os trabalhadores, 

bóias-frias, tenham seu trabalho reconhecido e não tão sacrificado. 
C) Não haverá cortadores de cana em quantidade suficiente para suprir a exigência do mercado. 
D) Não haverá cana-de-açúcar em quantidade suficiente para suprir a exigência do mercado. 
E) Os bóias-frias são fundamentais para o crescimento da produção de cana-de-açúcar.

*Leia o texto a seguir para responder as questões  06, 07 e 08: 
“Queima de palha de cana-de-açúcar, técnica agrícola ainda bastante usada para facilitar o corte manual. A queimada 

enfrenta pressão da opinião pública, seja pela questão ambiental, seja pela questão da mão-de-obra” 
(José Augusto Bezerra / Globo Rural, setembro de 2007) 

06) O termo “ainda” usado no trecho anterior denota, no contexto: 
A) Tradicionalismo.      D) Empreendedorismo. 
B) Caráter tendencioso.     E) Estagnação.
C) Atualização.

07) Ao dizer que “A queimada enfrenta pressão da opinião pública...”, é correto afirmar que: 
A) Estabelece-se uma comparação entre queimada e a opinião pública. 
B) A queimada é personificada sendo-lhe atribuída ação própria do ser humano. 
C) Foram expressas idéias de sentido contrário. 
D) Existe um tom irônico em tal expressão.  
E) O termo “pressão” foi usado para dar um toque humorístico no texto.   
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08) A respeito da questão ambiental e da questão da mão-de-obra, é adequado dizer que: 
A) São problemas enfrentados pela opinião pública. 
B) São conseqüências da queima de palha de cana-de-açúcar.  
C) São questões que somatizadas, ou não, são motivo para que a opinião pública seja contrária à queima de palha de     

cana-de-açúcar. 
D) São questões motivadoras para a atividade da queima de palha de cana-de-açúcar. 
E) Enfrentar a questão ambiental e a questão da mão-de-obra é a causa das queimadas. 

09) “Nosso país precisa criar milhões de empregos e devemos fazer isso por meio do empreendedorismo.”. 
(Paulo Okamotto, Presidente do Sebrae)

A respeito da frase anterior, ao relacionarmos com o texto “O povo da cana”, nota-se que: 
I. É possível estabelecer uma ligação de conteúdo entre um e outro. 

II. A geração de empregos deve ser feita de forma estruturada e organizada para que trabalhadores como os cortadores de 
cana, por exemplo, tenham melhores condições de trabalho. 

III. O texto “O povo da Cana” anula a afirmativa de que o “nosso país precisa criar milhões de empregos” já que existe 
uma forte tendência para a ampliação da produção de cana-de-açúcar e para isso serão necessários milhares de      
bóias-frias.

Está (ao) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
A) I e II   B) I e III  C) II e III  D) I   E) II  

10) O último parágrafo do texto “O povo da Cana” apresenta uma: 
A) Conclusão de que é necessário que a queima de palha de cana-de-açúcar continue. 
B) Conclusão de que a queima de palha de cana-de-açúcar não pode continuar.  
C) Ironia e discriminação em relação aos bóias-frias.  
D) Contradição, de um lado o crescimento do país como produtor mundial de cana-de-açúcar, de outro a crescente 

demanda pelo trabalho, subentenda-se árduo e difícil, dos bóias-frias.  
E) Aceitação por parte da opinião pública da técnica agrícola ainda bastante usada para facilitar o corte manual, a queima 

de palha de cana-de-açúcar. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Sobre Fitossanidade, Epidemiologia e Pragas Quarentenárias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas: 
(    ) Epidemiologia, dentre outros objetivos, estuda as causas e sintomas de epidemias. 
(    ) A fitossanidade tem como principal objetivo estudar a origem das pragas na lavouras. 
(    ) Pragas quarentenárias A1 são aquelas presentes no país cuja presença em plantas causa danos econômicos. 
(    ) As listas de pragas quarentenárias A1 e A2 são classificadas de acordo com o potencial de virulência e dispersão das 

pragas. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, F  B) V, F, F, F   C) F, F, V, V   D) V, F, F, V   E) F, V, V, F  

12) Sobre a Lei n° 10.711, de 5 de agosto de 2003, importante instrumento de defesa sanitária vegetal, que dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Sementes e Mudas marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Comércio é o ato de anunciar, expor à venda, ofertar, vender, consignar, reembalar, importar ou exportar sementes 

ou mudas. 
(    ) Comerciante é a pessoa física ou jurídica que exerce o comércio de sementes ou mudas. 
(    ) Classe é a unidade de classificação que considera a origem genética, a qualidade e o número de gerações, quando for 

o caso. 
(    ) Beneficiador é a pessoa física ou jurídica que presta serviços de beneficiamento de sementes ou mudas para 

terceiros, assistida por responsável técnico. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, V  B) V, F, V, V   C) V, V, F, V   D) F, F, V, F   E) V, V, F, F  

13) A respeito da Lei nº10.711, de 5 de agosto de 2003 são penalidades impostas (isolada ou cumulativamente) ao 
responsável técnico e ao amostrador que descumprir os dispositivos desta Lei: 
I. Suspensão do credenciamento. 

II. Suspensão do comércio. 
III. Interdição do estabelecimento. 
IV. Autorização do credenciamento. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) I e II   C) I e IV  D) II, III e IV  E) I, II, III e IV 

14) De acordo com a Lei n° 10.711, de 5 de agosto de 2003, assinale a única alternativa que NÃO está correta: 
A) Observadas as demais exigências desta Lei, é vedado o estabelecimento de restrições à inclusão de sementes e mudas de 

cultivar local, tradicional ou crioula em programas de financiamento, desenvolvidos junto a agricultores familiares. 
B) Suspensão da comercialização é uma medida cautelar adotada no ato da ação fiscal. 
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C) São proibidos a produção, o beneficiamento e a utilização de sementes e mudas em desacordo com o estabelecido nesta 
Lei.

D) Multa pecuniária é uma medida cautelar adotada no ato da ação fiscal. 
E) Toda semente ou muda, identificada ou não, está sujeita à fiscalização, na forma que dispuser o regulamento. 

15) 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, assinale nas alternativas abaixo V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Vedação do crédito rural, multa e suspensão são penalidades impostas aos infratores. 
(    ) A cada nova infração, o valor das penalidades são dobradas sucessivamente. 
(    ) As receitas decorrentes das multas são revertidas para o Ministério da Agricultura. 
(    ) São de interesse público as práticas de defesa sanitária vegetal e de defesa do meio ambiente. 
A sequência está correta em:
A) V, V, F, V  B) F, F, F, V   C) F, V, V, F   D) V, V, V, V   E) F, F, V, F  

16) “Exercer a inspeção sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.” 

“Classificar e padronizar, tecnicamente, os produtos e subprodutos de origem vegetal.” 

Com base nas disposições citadas, marque corretamente a alternativa que responda: que lei assim determina e a 
quem direciona tal competência? 
A) Lei Estadual 8.672/2005 – Fiscal Sanitário. 
B) Instrução Normativa 01/2007 – Diretor IDIARN. 
C) Lei Complementar 324/2006 – Fiscal Estadual Agropecuário. 
D) Lei Complementar 324/2006 – Agente Fiscal Estadual Agropecuário. 
E) Lei 7.838/2000 – Zootecnista. 

17) Sobre a evolução funcional dos Fiscais Estaduais Agropecuários e Agentes Fiscais Estaduais Agropecuários, de que 
trata a Lei Complementar nº324/2006, ocorrerá: 
A) Conforme as instituições contidas na Constituição Estadual do Rio Grande do Norte. 
B) Através de Anexos a serem implementados através do Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos estaduais. 
C) Através de Lei Estadual que será sancionada no prazo de sessenta dias. 
D) Segundo o disposto no respectivo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração a ser instituído por lei. 
E) Segundo o disposto na Lei Estadual 6.270/92 com redação específica a cada situação. 

18) Cabe à Coordenadoria de Fiscalização, Avaliação e Controle (COFAC), segundo a Lei Complementar nº 324, de 29 
de Março de 2006, EXCETO: 
A) Cadastramento e fiscalização das empresas promotoras de eventos agropecuários. 
B) Interdição, por descumprimento de medida sanitária ou preventiva, de estabelecimento público ou particular. 
C) Cadastramento de propriedades e rebanhos próprios à execução dos programas sanitários. 
D) Credenciamento de técnicos do setor agropecuário para emissão de documento sanitário animal ou vegetal. 
E) Desenvolver, em articulação com a Diretoria-Geral, os projetos e atividades necessários à caracterização e determinação 

de área livre. 
19) Sobre a Estrutura Funcional do Instituto, segundo a Lei Complementar nº 324, de 29 de Março de 2006, art. 11, § 1º 

são cargos públicos de provimento em comissão, EXCETO: 
A) 10 (dez) de Chefe de Unidade Local de Saúde Animal e Vegetal. 
B) 1 (um) de Chefe de Gabinete. 
C) 2 (dois)  de Coordenador. 
D) 2 (dois)  de Diretor. 
E) 1 (um) de Diretor-Geral. 

20) São competências do Diretor-Geral do IDIARN, segundo a Lei Complementar nº 324, de 29 de Março de 2006: 
I. Prestar ao Tribunal de Contas do Estado as contas anuais de sua gestão. 

II. Autorizar a abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias, em conjunto com o Titular da Coordenação 
Administrativa e Financeira. 

III. Apreciar e submeter à Diretoria-Geral a proposta orçamentária da Autarquia e suas alterações. 
IV. Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos técnicos, administrativos e financeiros adotados pelo IDIARN. 

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I e II  B) I e III  C) I, II e III  D) II, III e IV  E) I, II, III e IV 

21) Na estrutura funcional do IDIARN foram criados no Quadro de Pessoal, cargos públicos de provimento em 
comissão. Analise-os e marque a alternativa que NÃO condiz com esta afirmativa: 
A) Chefe de Gabinete.     D) Diretor de Defesa e Inspeção Sanitária Animal. 
B) Diretor de Engenharia Florestal.    E) Diretor de Defesa e Inspeção Sanitária Vegetal. 
C) Coordenador de Administração e Finanças. 

22) Sobre a Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 1989 que dispõe sobre os agrotóxicos, seus componentes e afins, leia 
atentamente as afirmativas abaixo:
I. Os registrantes e titulares de registro fornecerão à União, as inovações concernentes aos dados fornecidos para o 

registro de seus produtos. 
II. Fica proibido o registro de agrotóxicos que provoquem distúrbios mentais e danos ao aparelho locomotor. 

III. É obrigatório que o produto tenha, no mínimo, seis meses de pesquisa para que seja lançado no mercado. 
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Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I  B) III   C) I e II   D) I e III  E) I, II e III 

23) São vários os requisitos exigidos nas embalagens dos agrotóxicos, segundo a Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 1989. 
Acerca disto, assinale nas afirmativas abaixo, V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) As embalagens devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento de seu conteúdo. 
(    ) O lacre das embalagens deve ser resistente a ponto de evitar a perda ou alteração do produto, mesmo depois de 

aberto pela primeira vez. 
(    ) Todo o material de que é feito as embalagens são obrigados a conter polietileno em sua composição, por ser muito 

resistente.
(    ) Os materiais de que forem feitas as embalagens devem ser insuscetíveis de formar com ele combinações perigosas. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, F  B) V, F, F, V   C) F, F, F, V   D) V, F, F, F   E) V, F, V, F  

24) A respeito da Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 1989 assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) A propaganda comercial de agrotóxicos, apenas quando feita em meios televisivos, conterá, obrigatoriamente, clara 

advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente. 
(    ) A propaganda comercial estimulará os compradores e usuários a ler atentamente o rótulo e não conterá nenhuma 

representação visual de práticas potencialmente perigosas. 
(    ) As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis em água devem ser submetidas pelo usuário à 

operação de tríplice lavagem. 
(    ) Após a conclusão do processo administrativo, os agrotóxicos apreendidos como resultado da ação fiscalizadora, 

serão devolvidos à empresa infratora, e esta, multada e interditada. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, V, F  B) V, F, F, V   C) F, V, F, V  D) V, F, V, F   E) F, V, V, F  

25) De acordo com a Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 1989 as responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos 
causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e 
destinação de embalagens vazias de agrotóxicos não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabem: 
A) Ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do 

fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais. 
B) Ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou indevida. 
C) Ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações 

do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais. 
D) Ao agricultor que, somente por dolo, omitir informações ou fornecer informações incorretas. 
E) Ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos 

trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos. 
26) São sanções previstas na Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 1989: 

I. Multa de até 1000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência – MVR. 
II. Interdição temporária ou definitiva de estabelecimento. 

III. Suspensão de autorização, registro ou licença. 
IV. Destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos acima do permitido. 

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I e II  B) I e III  C) I, II e III  D) II, III e IV  E) I, II, III e IV 

27) A inobservância das disposições da Lei n° 10.711, de 5 de agosto de 2003 sujeita as pessoas físicas e jurídicas às 
seguintes penalidades, conforme art. 43, EXCETO: 
A) Concessão da inscrição no Renasem.   D) Suspensão da inscrição no Renasem. 
B) Condenação das sementes ou mudas.   E) Apreensão das sementes ou mudas. 
C) Advertência. 

28) Leia atentamente as opções abaixo, que dizem respeito à Lei n° 10.711, de 5 de agosto de 2003 e assinale V para as 
verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Quanto ao comércio internacional, poderão ser importadas sementes, mesmo que não inscritas no Registro Nacional 

de Cultivares, desde que estejam isentas de doenças e pragas. 
(    ) As mudas importadas devem estar acompanhadas da documentação prevista no regulamento desta Lei. 
(    ) A comercialização e o transporte de sementes tratadas com agrotóxicos deverão seguir a legislação do município de 

destino das sementes. 
(    ) A análise de amostras de sementes deverá ser executada de acordo com metodologias oficializadas pelo Ministério 

da Agricultura. 

A sequência está correta em: 
A) V, F, V, V  B) F, F, F, V   C) F, V, F, V   D) V, V, V, F   E) F, V, F, F  

29) De acordo com a Lei n° 10.711, de 5 de agosto de 2003 no processo de certificação, as sementes e as mudas poderão 
ser produzidas segundo as seguintes categorias, EXCETO: 
A) Semente básica.      D) Muda básica. 
B) Semente certificada de segunda geração - C2.  E) Semente certificada de primeira geração - C1. 
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C) Planta básica. 
30) Sobre a Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, ligada à defesa vegetal e política agrícola, o art. 27-A, § 1° o Poder 

Público desenvolverá, permanentemente, as seguintes atividades: 
I. Vigilância e defesa sanitária vegetal. 

II. Inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico. 
III. Fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I   B) II   C) I e II   D) II e III  E) I, II e III 

31) Analise as opções abaixo sobre a Lei n° 10.711, de 5 de agosto de 2003: 
I. Compete às Comissões de Sementes e Mudas, propor normas e procedimentos complementares, relativos à produção, 

comércio e utilização de sementes e mudas. 
II. Compete ao Mapa orientar a utilização de sementes e mudas no País, com o objetivo de evitar seu uso indevido e 

prejuízos à agricultura nacional. 
III. Cabe ao IDIARN a coordenação, em âmbito regional, das Comissões de Sementes e Mudas. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) I   B) II   C) I e II   D) II e III  E) I, II e III 

32) Qual das pragas quarentenárias A1 abaixo pertence a ordem Coleóptera e ataca a bananeira? 
A) Odoiporus longicollis.     D)  Maconellicoccus hirsutus. 

B) Rhabdoscelus obscurus.     E)  Pseudococcus comstocki. 

C) Anastrepha ludens. 

33) São exemplos de pragas quarentenárias A2, EXCETO: 
A) Xylella fastidiosa, citros.     D) Crinipellis perniciosa, cacau e cupuaçu. 
B) Puccinia kuchnii, cana-de-açúcar.    E) Bactrocera carambolae, carambola, manga. 
C) Sirex noctilio, Pinus spp. 

34) São exemplos de pragas quarentenárias A1 causadas por fungos, EXCETO: 
A) Alternaria vitis, uva.     D) Phoma tracheiphila, citros. 
B) Cladosporium pisicolum, ervilha.    E) Ditylenchus angustus, arroz. 
C) Fusarium oxysporium f. sp. elaidis, palma africana. 

35) Sobre a tecnologia de aplicação de agrotóxicos, seu uso correto e seguro e quanto à destinação final das embalagens 
vazias, marque alternativa INCORRETA: 
A) Os agricultores devem preparar as embalagens para devolução: Quando esta embalagem é do tipo lavável deve-se 

realizar a tríplice lavagem, perfurar o fundo da embalagem e armazená-la temporariamente na propriedade até o 
momento da devolução. 

B) Quando da armazenagem temporária na propriedade rural, as embalagens não laváveis contaminadas devem ser 
acondicionadas em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados e identificados. 

C) As embalagens não laváveis e não contaminadas devem ser armazenadas juntamente com as embalagens contaminadas 
num galpão fechado. 

D) Tríplice lavagem é a lavagem de embalagens visando eliminar as sobras de agrotóxicos líquidos. 
E) Quando restar um pequeno volume de calda do produto no tanque do pulverizador, deve-se diluí-lo em água e aplicar 

nas bordaduras da área tratada. 
INFORMÁTICA

36) No MSDOS, o comando Attrib serve para exibir ou alterar atributos de arquivos, sabendo que os atributos são 
representados por caracteres. Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) X - Atributo de arquivo executável.   D) S - Atributo de arquivo de sistema. 
B) R - Atributo de arquivo de somente leitura.   E) H - Atributo de arquivo oculto. 
C) A - Atributo de arquivo de leitura e gravação. 

37) No MSDOS, o comando DIR serve para exibir todo o conteúdo de um diretório. O comando também pode ser 
acrescido com parâmetros para executar algumas funções extras. Assinale o parâmetro abaixo INCORRETO: 
(Observação: Todos os parâmetros citados pertencem ao comando DIR) 
A) /A - Exibe arquivos com atributos especificados.  D) /O - Lista por arquivos na ordem classificada. 
B) /L - Usa o formato de lista amplo.    E) /P - Pausa após cada tela de informações. 
C) /Q - Exibe o Proprietário do Arquivo. 

38) No MS Word 2000, a ferramenta de verificação ortográfica evidencia a palavra quando escrita de forma errada, 
sublinhando-a com ondulado vermelho. Caso se tenha dúvidas na forma correta da escrita da palavra, pode se 
exibir uma lista com opções de palavras semelhantes para executar a correção. O que é necessário para exibir esta 
lista?
A) Clicar duas vezes com o botão primário sobre a palavra sublinhada. 
B) Selecionar a palavra, indo no menu exibir, sugestões. 
C) Clicando com o botão secundário sobre a palavra. 
D) Ir ao menu exibir e selecionar a opção sugestões. 
E) Clicar com o botão primário sobre a palavra. 
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39) No MS Word, existe um utilitário para criar e imprimir envelopes para envio de correspondência em massa. Com 
base neste utilitário, analise as afirmativas abaixo:  
I. Em uma operação de mala direta no Microsoft Word, o documento que contém o texto e elementos gráficos iguais em 

cada versão do documento mesclado, como o endereço do remetente ou a saudação em uma carta modelo, é chamado 
de documento principal. 

II. Para iniciar o Assistente de mala direta, é necessário ir ao menu Ferramentas, apontar para Cartas e correspondências e 
clicar em Assistente de mala direta. 

III. O arquivo que contém as informações a serem mescladas em um documento, por exemplo, a lista de nomes e 
endereços que se deseja usar em uma mala direta é chamado de Fonte de dados. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I e II   B) I e III   C) II e III  D) I   E) I, II e III 

40) No Windows 98, a ferramenta ScanDisk serve para: 
A) "Scanear" o disco em busca de arquivos ou pastas solicitados. 
B) "Scanear" o disco em busca de arquivos ou pastas defeituosos.  
C) Verificar se há erros nos arquivos. 
D) Verificar se há erros no disco. 
E) Desfragmentar o disco. 




