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Português 
 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 01, 02 e 
03. 

Adeus, Nepotismo 
 

“A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa 
como princípio constitucional. Ou seja, ao poder público 
não basta separar o que á legal do que é ilegal, o justo do 
injusto. Como nem tudo o que é legal ou justo é honesto, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana 
passada, de proibir a contratação de parentes até o 
terceiro grau na administração pública faz valer o princípio 
da Constituição. É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República? Claro que sim. Mas a 
determinação do STF é peremptória: se é parente, não 
pode. Cumpra-se a lei. O serviço público é e deve ser 
impessoal e qualquer suspeita de favorecimento, arranjo, 
empreguismo deve ser extirpada. Até que enfim.[...]” 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.Observando o texto acima podemos apreender a 
seguinte informação: 
 

a) A Constituição de 1888 é injusta ao proibir a 
contratação de parentes em até terceiro grau na 
administração pública, uma vez que eles podem 
desempenhar corretamente suas funções. 

b) A proibição da contratação de parentes próximos, 
prevista na Constituição, é extremamente 
acertada, pois garante a impessoalidade do 
serviço público. 

c) Por uma questão moral, o STF decidiu proibir o 
nepotismo, reafirmando um princípio 
constitucional e eliminando qualquer tipo de 
favorecimento. 

d) Não deveria haver proibição por parte do STF 
para contratação de parentes próximos, uma vez 
que os mesmos estariam sendo injustiçados. 

e) O STF resolveu revisar a Constituição de 1888 e 
acrescentar-lhe a proibição quanto à contratação 
de parentes para exercer cargos na administração 
pública alegando a falta de ética na referida ação. 

 
02.Observando o sentido do termo destacado em “Mas a 
decisão do STF foi peremptória (...)”, assinale a alternativa 
em que a palavra sublinhada tenha significado semelhante. 
 

a) Ao ver toda aquela confusão, o policial foi 
contundente na solução. 

b) É preciso ser enfático ao discutir valores morais 
para deixar claro o que é certo. 

c) Neste século se faz necessário o 
desenvolvimento de atitudes solidárias e cristãs. 

d) No que diz respeito à sua conduta ética, o juiz é 
um ser humano ímpar. 

e) O pai foi extremamente justo ao decidir o castigo 
aplicado aos filhos. 

 
 
 
 
 

03.No trecho: “É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República?”, a oração destacada 
exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado 
em qual das alternativas? 
 

a) Ao poder público não basta separar o que é legal 
do que é ilegal. 

b) Cumpra-se a lei. 
c) A Constituição de 1888 define a moralidade 

administrativa como princípio constitucional. 
d) O nepotismo não é novo, nem exclusividade 

brasileira. 
e) Há necessidade de projetos anti-nepotismo no 

Brasil. 
 
04.Leia o seguinte fragmento de um texto de Machado de 
Assis. 
 
“Súbito, relampejou; as nuvens amontoavam-se às 
pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. 
Começou a chuviscar grosso, mais grosso, até que 
desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos 
deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre 
do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do aguaceiro, 
sem destino, sem esperança de pouso ou de comida... A 
chuva batia-lhes sem misericórdia.”  

 
(Quincas Borba, 3ed. São Paulo: Ática, 1977) 

 
De acordo com seu emprego no texto, qual alternativa 
classifica corretamente as palavras, seja sintática ou 
morfologicamente? 
 

a) “às pressas, na 2ª linha, é um complemento 
nominal e “grosso”, na 3ª e 4ª linhas, é um 
adjetivo de chuva. 

b) “grosso”, nas linhas 3 e 4, funciona como 
advérbio, enquanto “lhes”, na penúltima linha, é 
um pronome oblíquo com função sintática de 
objeto indireto. 

c) Em “Relampejou mais forte”, temos um verbo, 
uma conjunção e um adjetivo, respectivamente. 

d) Em “estalou um trovão”, trovão é objeto direto do 
verbo estalar. 

e) “faminto e fiel são adjetivos de Rubião e do cão, 
respectivamente. 

 
05.Leia o texto abaixo retirado de um cartaz de 
propaganda das sandálias “Havaianas”, veiculada na 
Revista Capricho de junho de 2007. 
 
“Feliz é o povo que pode usar havaianas até no inverno.” 
 
A alternativa que apresenta uma oração subordinada cuja 
classificação é a mesma da encontrada no período acima 
é: 
 

a) O objetivo da festa é que todos se divirtam. 
b) Necessário é que resolvamos o problema. 
c) O problema é este: não chegamos a tempo de 

embarcar no avião. 
d) A família que trabalha unida permanece unida. 
e) Os povos indígenas, que foram tão explorados, 

praticamente se extinguiram. 
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O texto a seguir servirá de base para as questões 

06 e 07. 
 

A dúvida 
 

“Destratar ou distratar? 
‘Ela foi destratada ou distratada pelo marido na 

frente dos vizinhos.’ 
Destratar é ‘tratar mal’; 
Distratar é ‘romper um trato’; 
Portanto, o certo é: ‘Ela foi destratada pelo marido 

na frente dos vizinhos.’ Quando um contrato é rompido, o 
documento que se assina chama-se ‘distrato’.” 

 
(DUARTE, Sérgio Nogueira) 

 
06.As palavras destratar e distratar formaram-se a partir do 
mesmo processo que: 
 

a) desocupado e responsável 
b) infeliz e amanhecer 
c) inábil e intrometer 
d) altivez e cardume 
e) cravina e durável  

 
07.No texto de Sérgio Nogueira Duarte é possível perceber 
a predominância de qual função da linguagem? 
 

a) Função fática 
b) Função poética 
c) Função conativa 
d) Função metalingüística 
e) Função referencial 

 
08.Qual das alternativas contém a construção mais 
adequada, levando-se em conta a textualidade e as 
relações de coerência e coesão? 
 

a) “Manda-me notícias da prima Isoldina e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

b) “Manda-me notícias da prima Isoldina, e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

c) “Se, meu pai resolveu, aquele problema que o 
atormentava manda-me notícias da prima 
Isoldina.” 

d) “Manda-me notícias da prima Isoldina que o 
atormentava e se meu pai resolveu aquele 
problema” 

e) “Manda-me notícias de minha prima Isoldina e 
descobre se meu pai resolveu aquele problema 
que o atormentava.” 

 
09.Qual das alternativas abaixo apresenta ambigüidade? 
 

a) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu. 

b) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas suas palavras não me comoveram. 

c) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas seu abraço não me comoveu. 

d) Ele disse que era meu amigo e me deu um forte 
abraço, mas nem isto nem aquilo me comoveram. 

e) Há ambigüidade nas alternativas A e D. 
 
 
 
 
 
 

10.Esta questão é sobre o acento indicador da crase. 
Assinale a opção correta. 

 
a) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 

disposto a contar tudo a senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

b) “Dirigiu-se à ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

c) “Dirigiu-se a ela à passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

d) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar à Mário do ocorrido.” 

e) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

 
 

Informática   
 
 
11.É um conjunto de chips que acumulam as informações 
enquanto estão sendo processadas, onde toda e qualquer 
informação que estiver sendo processada e todo e 
qualquer programa que esteja sendo executado está na: 
 

a) Memória RAM 
b) Memória cache 
c) Microprocessador 
d) Placa Mãe 
e) Disco Rígido 

 
12.Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s): 
 

(    )  Periféricos de Entrada: São aqueles que fazem 
a informação entrar na CPU, ou seja, tem “mão 
única” do usuário para a CPU. São eles: 
Teclado, Mouse, Câmera, Microfone, Scanner, 
etc. 

(    )  Periféricos de Saída: São os dispositivos que 
permitem que a informação saia da CPU para o 
usuário. Exemplos: Monitor, teclado, Microfone, 
impressora, Caixas de Som, Plotter, Data Show 
(Projetor), entre outros. 

(    )  Periféricos mistos (Entrada e Saída): São 
periféricos de “mão dupla”, ora a informação 
entra na CPU, ora ela sai. Podemos citar: 
Disquete, Disco Rígido, Modem, Placa de 
Rede, e as Memórias (RAM e CACHE). Nestes 
dispositivos, a CPU tem o direito de LER 
(entrada) e GRAVAR (saída). 

(    )  Modem: Permite que o computador se conecte 
a uma rede local (LAN) através de cabos 
específicos, chamados cabos de rede. 

(    )  Placa de Rede: É um periférico que permite a 
conexão com outro computador através de uma 
Rede Dial-up (conexão telefônica) para, por 
exemplo, permitir o acesso à Internet. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 

 
a) V – V – V – F – F  
b) V – F – F – F – V  
c) F – F – V – V – F  
d) V – F – V – F – F  
e) F – V – F – V – V 
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13.Parte mais importante do Windows, através dele 
conseguimos iniciar qualquer aplicação presente no nosso 
computador, como os programas para texto, cálculos, 
desenhos, internet, etc. Trata-se de: 
 

a) Barra de tarefas 
b) Área de notificação 
c) Botão Iniciar 
d) Janela 
e) Ícones 

 
 
14.Se na área de trabalho selecionar um arquivo e depois 
utilizar a tecla de atalho CTRL+X estamos: 
 

a) Deletando o arquivo 
b) Renomeando um arquivo 
c) Copiando o arquivo 
d) Colando o arquivo 
e) Recortando o arquivo 

 
15.O que acontece com o cursor quando pressionada a 
tecla HOME junto com a tecla CTRL no Word: 
 

a) O cursor salta para o início da palavra que estiver 
na direção em que apontam. 

b) Posiciona o cursor no início do texto (ou seja, 
antes de tudo que já foi digitado). 

c) Posiciona o cursor no final do texto (ou seja, 
depois de tudo o que foi digitado). 

d) Quebra uma página, informando ao programa que 
este passe a escrever na próxima página. 

e) Posiciona o cursor no início da linha atual (ou 
seja, da linha onde o cursor já se encontra). 

 

16.No Word a figura  localizada na barra padrão 
significa: 
 

a) Colunas 
b) Justificar 
c) Centralizar 
d) Alinhar à direita 
e) Alinhar à esquerda 

 
17.São CDs que podem ser gravados diversas vezes. 
Esse tipo de CD pode ser gravado e, quando necessário, 
ser apagado para ser gravado novamente: 
 

a) CD-WCK 
b) CD-RAMIF 
c) CD-ROM 
d) CD-R 
e) CD-RW 

 
18.O comando CLASSIFICAR no Excel permite classificar 
os dados em ordem crescente ou decrescente, pela coluna 
que você selecionar e está localizado na barra de menu: 
 

a) Ferramentas 
b) Formatar 
c) Dados 
d) Inserir 
e) Exibir 

 

19.No Excel Realiza um auxílio à construção de funções. 
Pode-se construir desde as mais simples funções, até as 
mais complexas: 
 

a) Autosoma 
b) Função 
c) Auto Filtro 
d) Estilo de Moeda 
e) Classificar 

 
20.Para colocar uma caixa de texto no arquivo Word onde 
a barra de desenhos não esteja ativa precisamos clicar no 
menu: 
 

a) Editar 
b) Exibir 
c) Inserir 
d) Formatar 
e) Ferramentas 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.Tratam-se de desvantagens da Produção de Poedeiras 
em gaiolas sobre a postura no chão, com exceção de:  
 

a) Mínimo custo inicial.  
b) Vacinação simplificada.  
c) Freqüência de canibalismo reduzida.  
d) Aves com maior liberdade. 
e) Problemas com moscas reduzido. 

 
22.Segundo a Classificação Botânica das Espécies 
Olerícolas, o nome científico do Cebolinho é:  
 

a) Allium sativum 
b) Allium shoenoprasum 
c) Cepa (grupo cepa)  
d) Asparagus officinales 
e) Anethum graveolens  

 
23.De acordo com a Classificação Botânica das Espécies 
Olerícolas, faça a relação entre as espécies a seguir:  
 

I. Coentro 
II. Alface 

III. Escarola 
IV. Salsa  

 
(   ) Petroselinum sativum 
(   ) Cichorium endivia 
(   ) Cariandrum sativum 
(   ) Lactuca sativa  
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) IV – I – II – III  
b) IV – III – I – II  
c) III – II – IV – I  
d) II – III – I – IV  
e) III – IV – I – II  

 
24.Trata-se de Monocotiledôneas, exceto:  
 

a) Alho-francês 
b) Alho 
c) Espargo 
d) Cebola 
e) Alcachofra  
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25.No cultivo da erva-mate a sementeira deverá ter largura 
de _________ no máximo e comprimento variável. 
 

a) 1,2 m 
b) 2,0 m 
c) 3,0 m  
d) 4,0 m  
e) 5,0 m  

 
26.Ainda sobre o cultivo da erva-mate, sabe-se que os 
canteiros com as sementes devem ser cobertos, usando-
se sombrite, o qual deverá proporcionar a entrada de:  
 

a) 20 a 30% de luz.  
b) 30 a 60% de luz.  
c) 2 a 8% de luz.  
d) 40 a 70% de luz.  
e) 50 a 80% de luz.  

 
27.Uma horta é considerada como extensiva quando:  
 

a) Tem de 10 a 20 hectares.  
b) Tem de 50 a 500 m2. 
c) Tem de 10 a 50 m2.  
d) Tem de 1 a 2 hectares  
e) Tem de 20 a 400 m2.  

 
28.Com relação a Implantação de Hortas, assinale a 
alternativa incorreta:  
 

a) A horta deverá estar localizada em zonas 
próximas aos grandes centros consumidores, 
geralmente nos subúrbios das grandes cidades e 
nos arredores desta. 

b) Terreno bem limpo e convenientemente 
preparado são condições primordiais para a 
obtenção de maiores lucros. 

c) Se o terreno estiver encharcado, deve-se recorrer 
ao processo da construção de drenos a fim de se 
conseguir o saneamento completo da gleba. 

d) Para implantação de uma horta orgânica em 
pequenas áreas pode-se considerar o cálculo de 
10 m2 por pessoa e que uma hora de trabalhos 
diários possibilita a manutenção de até 100 m2 de 
área trabalhada. 

e) Os solos no Brasil raramente são ácidos.  
 
29.Com relação à Fertilidade dos Solos, julgue os itens a 
seguir:  
 

1. No Brasil, os solos mais férteis são as chamadas 
Terras-roxas. 

2. As Terras-roxas são produtos da decomposição 
de algumas rochas como o basalto e o diabásio. 

4. O Massapê é um tipo de solo resultante da 
decomposição do granito, gnaisse e rochas 
calcárias.  

8. Embora um solo produtivo seja composto de 
menos que 5% de matéria orgânica esta 
determina em grande parte a produtividade do 
solo. 

16. Componentes biologicamente ativos da fração 
orgânica do solo incluem polissacarídeos, 
aminoácidos, nucleotídeos, enxofre orgânico e 
combinações de fósforo. 

 
 
 
 
 

A soma dos itens corretos é igual a: 
 

a) 3 
b) 6 
c) 9 
d) 15 
e) 31 

 
30.É o resíduo originado quando bactérias e fungos 
biodegradam o material das plantas. O componente 
orgânico mais abundante que melhora propriedades físicas 
do solo, troca de nutrientes, reservatório de N fixo recebe o 
nome de:  
 

a) Sacarídeos 
b) Nitrogênio orgânico 
c) Húmus 
d) Compostos de fósforo 
e) Gorduras, resinas e ceras.  

 
31.A respeito do Fósforo no solo, considere V para 
afirmativa verdadeira e F para falsa. 
 

(    )  A fixação do fósforo é o principal fator da baixa 
eficiência da adubação fosfatada. 

(    )  Em solos tropicais, cerca de 70 até 80% do 
fósforo utilizado na adubação é aproveitado pela 
planta.  

(    )  A calagem contribui em outra frente para a 
redução da "fixação" do fósforo, uma vez que 
aumenta a quantidade de cargas positivas do solo 
e reduz as negativas (CTC), reduzindo as 
possibilidades do fósforo utilizado na adubação se 
ligar fortemente à argila que promoveria menor 
disponibilização do nutriente. 

 
A seqüência correta, de cima para baio, é:  
 

a) F – F – V  
b) V – V – F  
c) F – V – V  
d) V – V – V  
e) V – F – F  

 
32.Os objetivos da poda são: 

 
I. Manter a planta com um porte conveniente ao seu 

trato e manuseio. 
II. Modificar a tendência da planta em produzir mais 

ramos vegetativos que frutíferos ou vice-versa. 
III. Conduzir a planta a uma forma desejada. 
IV. Suprimir ramos supérfluos, inconvenientes, 

doentes e mortos. 
V. Regular a alternância das safras, de modo a obter 

anualmente colheitas médias com regularidade. 
 

a) I e II apenas.  
b) II e III apenas.  
c) I, II e III apenas.  
d) I, II, III e IV apenas.  
e) Todas as afirmativas.  
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33.Sobre a Poda de Frutificação, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

a) Palmeta é a forma de condução da planta de 
modo que os ramos sejam distribuídos 
opostamente em série, de dois em dois. 

b) A poda de frutificação é iniciada após a copa da 
planta encontrar-se formada. 

c) Tem por fim regularizar e melhorar a frutificação, 
quer refreando o excesso de vegetação da planta, 
quer pelo contrário, reduzindo os ramos frutíferos, 
para que haja maior intensidade de vegetação, 
evitando-se, dessa maneira, a superprodução da 
planta, que abaixa a qualidade da fruta e acarreta 
a decadência rápida das árvores. 

d) A poda de frutificação é a controladora da 
produção, uniformizando-a, regularizando-a, 
dando-lhe mais qualidade e mais consistência. 

e) N.d.a.  
 
34.A Poda que tem por fim proporcionar à planta uma 
altura de tronco (do solo às primeiras ramificações da 
copa) e uma estrutura de ramos adequados à exploração 
frutícola recebe o nome de: 
 

a) Poda de formação. 
b) Poda de frutificação. 
c) Poda de rejuvenescimento, regeneração e 

tratamento. 
d) Poda de limpeza. 
e) N.d.a.  

 
35.Com relação à Arborização, assinale a alternativa 
incorreta:  
 

a) As áreas livres privadas são aquelas de 
propriedade particular, onde o acesso não é 
permitido para qualquer cidadão. São os jardins e 
quintais de residências, clubes de lazer, áreas de 
lazer de condomínios e remanescentes de 
vegetação natural ou implantada de propriedade 
particular. 

b) Outra função importante da arborização que 
acompanha o sistema viário é seu préstimo como 
corredor ecológico, interligando as áreas livres 
vegetadas da cidade, como praças e parques. 

c) Árvores de pequeno porte são aquelas cuja altura 
na fase adulta atinge entre 04 e 05 metros e o 
raio de copa fica em torno de 02 a 03 metros.  

d) Aroeira-salsa, Falso-chorão Schinus molle é uma 
árvore de pequeno porte.  

e) Árvores de grande porte são aquelas cuja altura 
na fase adulta ultrapassa 08 metros de altura e o 
raio de copa é superior a 05 metros. Estas 
espécies não são apropriadas para plantio em 
calçadas. 

 
36.Na arborização urbana são várias as condições 
exigidas de uma árvore, a fim de que possa ser utilizada 
sem acarretar inconvenientes, sendo que, entre as 
características desejáveis, destacam-se: 
 
1. A árvore não deve ser do tipo que produz frutos grandes 
e quanto ao fato destes frutos serem ou não apreciados 
pelo homem, é um assunto bastante polêmico, sendo que, 
algumas pessoas são contra, pois acreditam que 
estimularia a depredação, entretanto outras contestam 
argumentando que se deve lutar por uma arborização mais 
racional, conscientizando a população.  

2. Resistência a pragas e doenças, evitando o uso de 
produtos fitossanitários muitas vezes desaconselhados em 
vias públicas; 
4. As árvores não podem conter princípios tóxicos ou de 
reações alérgicas; 
8. A planta deve ser nativa ou, se exótica, deve ser 
adaptada. 
 
A soma das afirmativas corretas é igual a:  
 

a) 2 
b) 3 
c) 6 
d) 14 
e) 15 

 
37.Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa. 
Julgue os itens a seguir sobre Arborização Urbana: 
 

I. Para evitar acidentes, pode ser feita uma grade 
de ferro colocada no nível da calçada, que é 
substituída gradativamente de acordo com o 
engrossamento do tronco; esta grade, no entanto, 
apresenta um custo elevado. 

II. Para não deixar o canteiro com terra exposta, 
sujeito ao crescimento desordenado de plantas 
daninhas, acúmulo de lixo e pisoteio, é muito 
comum plantar grama ou forração; 

III. A cinta é uma pequenina mureta de concreto ou 
tijolo, ao redor de todo o canteiro, feita para evitar 
que água com detergente ou ácido de limpar 
pedra entre no canteiro quando se lava a calçada. 

 
Marque a alternativa correta:  
 

a) I – V; II – V; III – V 
b) I – F; II – F; III – F  
c) I – V; II – F; III – V  
d) I – V; II – V; III – F  
e) I – F; II – V; III – F  

 
38.Os tratos culturais são necessários para que a cultura 
possa manifestar o seu potencial de produção, 
produtividade e rentabilidade. São Tratos Culturais, exceto:  
 

a) Manejo de plantas infestantes. 
b) Ensacamento do cacho. 
c) Corte do pseudocaule após a colheita. 
d) Controle cultural. 
e) N.d.a.  

 
39.Sobre o Cultivo do Cajueiro, assinale a alternativa 
incorreta:  
 

a) Dada a sua precocidade, o cajueiro anão inicia a 
emissão de panículas já na fase de viveiro. 

b) O correto uso de poda depende de diversos 
fatores, como o hábito de crescimento do clone, o 
porte da planta, o sistema de plantio empregado e 
a forma de colheita, de modo que um máximo de 
rendimento econômico seja atingido com a menor 
interferência possível no comportamento da 
planta. 

c) Recomenda-se realizar a poda de formação a 
partir do primeiro ano, eliminando-se, sempre que 
possível, ramos emitidos próximo ao solo ou no 
porta-enxerto e aqueles com crescimento lateral 
anormal. 
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d) Nos plantios organizados, onde são utilizadas 
algumas das técnicas agronômicas conhecidas, a 
poda que nunca é utilizada é a de limpeza.  

e) Quanto mais drástica for a poda, maior será a 
perda de produção do cajueiro em razão da 
diminuição do número de ramos produtivos da 
planta. 

 
40.A cultura sem solo permite ultrapassar a salinidade e 
doenças causadas por fungos do solo. Trata-se de uma 
desvantagem da cultura sem solo:  
 

a) Exigência técnica. 
b) Nutrição controlada. 
c) Redução das doenças do solo. 
d) Maior produtividade. 
e) Ausência de stress hídrico.  
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