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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DO MORENO

 

Texto 1: 
 

Mamma mia 
Nelly Carvalho 

 
No dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, com todas as solenidades como também com todas as 

frivolidades que acontecem nestas homenagens sem rosto definido.  
Parodiando o português Fernando Pessoa, no seu poema Tabacaria, nos versos Come chocolate, muitos desses eventos 

referem-se apenas à confeitaria, à cobertura confeitada, não entram no recheio, no âmago da questão da situação feminina no mundo.  
Podemos observar que datas comemorativas são privilégios às avessas, destinados às minorias sem poder, Dia do Índio, 

Dia do Negro, Dia do Professor, esquecidas durante o resto do ano. Não são minorias numéricas, mas minorias sociológicas sem 
poder, onde a mulher se enquadra, apesar de constituir metade da humanidade.  

Não se pode negar que a situação feminina mudou e melhorou nas últimas décadas do século 20, intensificando-se na 
primeira década do século 21. A partir de então, a mulher desbravou mares nunca dantes navegados, singrando em direção à sua 
emancipação e autonomia, afastando-se dos escolhos que não a permitiam desenvolver-se plenamente como pessoa. Isto aconteceu 
com apenas uma parcela das mulheres que assumiu cargos de destaque na administração pública, na política, na iniciativa privada, 
tendo reconhecidos seu valor e competência. Para a maioria, a situação na sociedade, em geral, está longe de ser satisfatória.  

Torna-se visível a fragilidade da situação feminina pelos atos de violência e agressão a que vem sendo submetida a mulher 
em várias faixas etárias. Especialmente as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os tipos de crime bárbaros e hediondos 
que não deviam fazer parte de uma sociedade que se diz civilizada. Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes inaceitáveis 
e imperdoáveis.  

Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que as conquistas femininas sofreram uma contramarcha. A 
autonomia e a liberdade conquistadas despertam uma reação contrária, motivando agressões e ofensas, sobretudo dos companheiros de 
classes populares, que ainda não digeriram as mudanças, mas também de outros, mais cultos(?), como autoridades religiosas que não 
compreendem seu papel nos conflitos. Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque de mentalidades retrógradas que 
consideram como corriqueiros assassinatos, estupros além do desrespeito e da maldade contra meninas, como vem acontecendo em 
todo País, com uma frequência assustadora.  

Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma flor. O conselho foi seguido à risca e passaram a escolher 
instrumentos mais contundentes e formas mais cruéis para agredi-la.  

Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo atuante e 
atual de forma leve e subliminar. É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o nome da personagem principal é 
simbólico, Donna, mulher em italiano.  

A narrativa envolve um caso de paternidade posta em dúvida, de uma mulher que assume o fato como natural, assim como 
a comunidade, em uma pequena ilha da Grécia. Com fibra e coragem, respeitada por todos, educa a filha e toca a vida.  

No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante (padrão dos 
filmes de Hollywood), mas das mulheres comuns, de todas as idades, simples, gordas, magras, sem maquiagem, sem glamour, 
assumindo afazeres da casa e usando o emblema do serviço doméstico: o avental. Esta é a peça que, simbolicamente, duas delas jogam 
fora para seguir um grupo que passa cantando e dançando pelos olivais da ilhota, rumo ao mar.  

A melhor cena, que revela o machismo e a liberação, é a de um homem que segue num burrico, flanando, enquanto a 
mulher, gorda e idosa, vai a pé, carregando um pesado feixe de lenha. Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente dos 
afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita alegremente e joga longe o feixe de lenha, juntando-se ao grupo, jogando fora, com 
isso, um fardo simbólico mas pesado.  

É uma abordagem bem-humorada e subliminar da superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos, nossos 
mestres de sempre, pelo menos, no filme. Assim seguem os mais evoluídos. Mamma mia!, como diz o título, quando seguiremos o 
mesmo caminho e diremos: Here, we go again?  

(In: Jornal do Commercio, Caderno Opinião, Publicado em 27.03.2009.) 
 
 

 
O tema abordado no Texto 1 é 

 
A) a luta das minorias sem poder. 
B) a situação da mulher na sociedade atual. 
C) o crescimento da violência contra as mulheres. 
D) a comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
E) a diferença entre a realidade e os filmes de Hollywood.  
 
 

 
 

  
 

No texto, considera-se a data comemorativa da mulher como 
 

A) um fardo simbólico que ela carrega. 
B) um marco das conquistas femininas. 
C) a prova da superação do machismo.  
D) uma demonstração da autonomia conquistada. 
E) um privilégio às avessas. 

 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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Em “muitos desses eventos referem-se apenas à confeitaria”, 
a expressão “a confeitaria”, no texto, tem o sentido de algo 

 
A) essencial. 
B) doce. 
C) glamoroso. 
D) gostoso. 
E) superficial.  

 
 
 

No artigo, Nelly Carvalho apresenta a sua opinião sobre o 
tema em 

 
A) “na mulher não se bate nem com uma flor”. 
B) “foi comemorado o Dia Internacional da Mulher”.  
C) “isto aconteceu com apenas uma parcela das mulheres”. 
D) “a situação na sociedade, em geral, está longe de ser 

satisfatória”. 
E) “as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os 

tipos de crime”. 
 
 
 

No contexto, a afirmativa “Na Áustria, tão refinada, foi 
julgado um desses crimes inaceitáveis e imperdoáveis.” leva-
nos a concluir que  

 
A) a fragilidade da situação feminina é um fato. 
B) os austríacos não perdoam o crime contra a mulher.  
C) a impunidade é a causa da violência e da agressão às 

mulheres. 
D) mulheres de todas as idades são vítimas de vários tipos de 

crimes. 
E) a violência contra a mulher acontece em sociedades ditas 

civilizadas. 
 
 
 

Ao referir-se à Áustria como “tão refinada”, a autora faz uso 
da ironia para  

 
A) mostrar sua admiração pela Áustria. 
B) lançar sua crítica à sociedade austríaca. 
C) expressar seu pesar pelo acontecimento.  
D) salientar que em um país refinado há justiça.  
E) contrastar a grande diferença entre Brasil e Áustria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

No período “Não são minorias numéricas, mas minorias 
sociológicas sem poder, onde a mulher se enquadra, apesar de 
constituir metade da humanidade”, os conectivos em negrito 
estabelecem com as idéias antecedentes, respectivamente, 
relações de 

 
A) adversidade e causa.  
B) adversidade e concessão. 
C) concessão e conclusão. 
D) conclusão e comparação.  
E) explicação e finalidade. 
 
 
 
O termo “onde”, em “onde a mulher se enquadra”, refere-se 
ao antecedente 

 
A) minorias numéricas. 
B) pessoas esquecidas. 
C) minorias sociológicas. 
D) mulheres enquadradas. 
E) metade da humanidade. 

 
 
 

Os textos conversam entre si em um diálogo constante. O 
recurso da intertextualidade foi usado de forma explícita pela 
autora em  

 
A) “Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma 

flor”. 
B) “Não se pode negar que a situação feminina mudou e 

melhorou nas últimas décadas do século 20”.  
C) “Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes 

inaceitáveis e imperdoáveis.”  
D) “Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que 

as conquistas femininas sofreram uma contramarcha.” 
E) “Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque 

de mentalidades retrógradas que consideram como 
corriqueiros assassinatos, estupros”.  

 
 
 

Ainda lançando mão da intertextualidade, a autora remete ao 
filme Mamma mia! e aponta nele vários elementos 
simbolicamente utilizados para falar sobre autonomia e 
liberação femininas. Entre eles  

 
A) o burrico. 
B) a ilha grega. 
C) o feixe de lenha. 
D) a mulher italiana. 
E) os olivais da ilhota.  

 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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No trecho: “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da 
superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos, 
nossos mestres de sempre, pelo menos, no filme”, a autora dá 
a entender que  

 
A) os brasileiros se sentem inferiores aos gregos. 
B) os gregos abordam o machismo com bom-humor. 
C) os gregos aceitam bem a superação do machismo. 
D) os gregos podem ser machistas na vida real. 
E) os mestres são um exemplo de superação. 

 
 
 

O segmento do texto que apresenta uma sequência narrativa 
é  

  
A) “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da 

superação do machismo”.  
B) “Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais 

assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo 
atuante e atual”. 

C) “É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o 
nome da personagem principal é simbólico, Donna, 
mulher em italiano”. 

D) “No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da 
mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante 
(padrão dos filmes de Hollywood)”. 

E) “Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente 
dos afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita 
alegremente e joga longe o feixe de lenha”. 

 
 
 
De acordo com o Anuário Estatístico de Pernambuco (2002), o 
setor que mais emprega no município é o agropecuário. Nas 
atividades agrícolas, os principais produtos cultivados são: 

 
A) cana-de-açúcar, coco, banana, inhame, mandioca, acerola 

e maracujá. 
B) cana-de-açúcar, batata-doce e milho. 
C) feijão, batata inglesa e pepino 
D) mandioca, abacaxi, manga e tomate 
E) beterraba, alface, cenoura e abacate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Os tempos áureos da cultura canavieira estão marcados na 
história e na paisagem do município de Moreno. Engenhos e 
plantações de cana-de-açúcar ainda estão presentes na cidade. 
Outro segmento econômico importante vem sendo implantado 
como alternativa econômica para o município. Trata-se do(a) 

 
A) indústria têxtil que retorna com artefatos de algodão. 
B) indústria de artefatos de couro, abundante devido a 

pecuária. 
C) segmento turístico, uma vez que o município possui 

grande potencial para o seu desenvolvimento. 
D) pecuária, principalmente, no povoado de Bonança. 
E) comércio varejista e a prestação de serviços. 

 
 
 

Sobre a origem e ocupação inicial do Município do Moreno, 
assinale a alternativa correta: 

 
1. Remonta o século XIX com a chegada da corte 

portuguesa ao Brasil 
2. Não se sabe ao certo porém, acredita-se que judeus e 

turcos fundaram a cidade. 
3. A ocupação provém da faixa de terra comprada, em torno 

do ano 1616, por dois irmãos portugueses de sobrenome 
Moreno. 

4. Do povo de pele parda que vivia na região canavieira. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) 1, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 3, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Identifique entre as alternativas abaixo, aquela que melhor 
apresenta as medidas adotadas no controle de doenças e 
pragas em hortaliças. 
 

A) Uso de pesticida no solo três vezes por semana e 
queimadas. 

B) Uso do cravo de defunto no controle de nematóide e uso 
intensivo de pesticida no solo. 

C) Uso de Crotalaria spectabilis no controle de nematóide  e 
policultura. 

D) Plantas armadilhas, monocultura e inundação do solo. 
E) Plantio “morro abaixo” e inundação do solo. 
 
 
 
A cigarrinha é uma praga presente na cana–de–açúcar que 
interfere na sua produção. Com relação ao controle biológico 
dessa praga, é correto utilizar: 
 

A) Kuroda,cenoura branca e Brasília. 
B) Brasília, Kuroda nacional e Kuronan. 
C) Cenorex, Kuronan e Cenoura branca. 
D) Brasília, cenorex e cenoura branca. 
E) Kuronan, cenoura branca e cenorex. 
 
 
 
Para grande parte das culturas agrícolas, o excesso de 
umidade no solo é prejudicial ao desenvolvimento das plantas, 
ocasionando a necessidade de drenagem do terreno. No 
dimensionamento de sistema de drenagem, é fundamental o 
conhecimento da condutividade hidráulica do solo em 
condições de saturação. Assim, a condutividade hidráulica 
depende:  
 

A) do tipo de vegetação que cobre o solo. 
B) do grau de salinidade da água. 
C) da topografia do terreno. 
D) das características físicas do solo. 
E) da topografia do solo. 
 

 
 
Com relação ao uso do solo, é correto afirmar: 
 

A) A prática de rotação de cultura viabiliza tanto o manejo da 
fertilidade do solo, quanto o controle de pragas, doenças e 
ervas daninhas, pois a introdução de novas espécies 
quebra o ciclo de ação dessa praga. 

B) Ao usar o arado no preparo do solo, é proibido fazer o 
destorroamento posterior, pois isso iria empobrecer o 
solo. 

C)  O agricultor deve irrigar o solo antes de arar, uma vez 
que a terra muito seca vai danificar a máquina. 

D) Considerando as estações do ano a estação mais propícia 
para a aração do solo é a estação chuvosa, porque facilita 
o deslizamento da máquina. 

E)  O uso de pesticida no solo é recomendável pelo menos 
três vezes na semana, para prevenir ataque de pragas. 

 
 
 
Com relação ao plantio, assinale a alternativa correta: 
 
A) A semente de boa qualidade é imprescindível para garantir a 

uniformidade da lavoura resultando assim em plantas mais 
vigorosa. 

B) A densidade populacional no plantio não interfere no 
controle de plantas daninhas. 

C) O tipo de plantio do feijão não interfere no seu método de 
colheita. 

D) O gasto com sementes no plantio de uma cultura, independe 
do espaçamento entre as fileiras. 

E) O custo final da lavoura independe da qualidade da semente.  
 
 
 
Quanto à colheita da cana-de-açúcar, é correto afirmar que: 
 
A) o rendimento é menor na colheita mecanizada. 
B) o rendimento independe do tipo de colheita. 
C) a colheita manual agride mais o solo do que a colheita 

mecanizada. 
D) o custo de produção na colheita mecanizada é menor que na 

colheita manual. 
E) o uso da colheita mecanizada é melhor porque pode ser 

utilizada independente da topografia. 
 
 
 
A soma dos valores de todos os recursos (insumos) e as 
operações (serviços) utilizados na exploração de atividade rural 
pode ser definida como: 
 
A) Custo. 
B) Lucro. 
C) Produtividade. 
D) Receita. 
E) Perdas. 
 
 
 
No processamento do queijo, o emprego de cultura lática tem 
o seguinte objetivo: 
 
A) Proteger o produto contra possíveis contaminações. 
B) Evitar o aparecimento de manchas negras no produto. 
C) Aumentar a vida de prateleira do produto. 
D) Conferir ao produto suas características próprias. 
E) Promover um aumento no tempo e coagulação da massa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23
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Observe as afirmativas abaixo, quanto ao armazenamento de 
vegetais frescos 
 
1. Pode aumentar o período de comercialização. 
2. Minimiza a intensidade do processo vital dos frutos e 

hortaliças, através da utilização de condições adequadas. 
3. Mantém a fisiologia dos vegetais evitando assim o 

brotamento, a elongação e a germinação de sementes 
entre outros. 

 
Está (ão) correta(s) 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
No processo de armazenamento, as condições ambientais 
desejadas podem ser obtidas através dos seguintes 
mecanismos: 
 
A) controle do sabor, da textura e da cor que também pode 

ser controlada ou modificada. 
B) abaixamento do pH;  controle da cor e da circulação do ar 

que também pode ser controlada ou modificada. 
C) aumento do pH,;controle da textura e umidade relativa; 
D) controle da temperatura, da circulação do ar, da  umidade 

relativa e , algumas vezes, da composição da atmosfera, 
que também pode ser controlada ou modificada. 

E) aumento do tempo da vida de prateleira e modificação da 
textura e da cor.   

 
 
 
Com o objetivo de diminuir o risco à saúde das pessoas e 
contaminação do meio ambiente, marque a alternativa 
CORRETA com relação ao destino das embalagens dos 
agrotóxicos.    
 
A) As embalagens de agrotóxicos podem ser devolvidas nos 

locais de comercialização onde estes produtos foram 
adquiridos. 

B) Para que possam ser encaminhadas para reciclagem, as 
embalagens precisam ser lavadas corretamente em água 
corrente (tríplice lavagem). 

C) São encaminhadas para armazenamento de diversos 
produtos. 

D) As embalagens devem ser devolvidas sempre vazias, no 
prazo de 6 meses de sua aquisição, e, se forem plásticas 
ou metálicas, deverão ser inutilizadas, perfurando-se o 
fundo. 

E) Somente as embalagens plásticas devem ser utilizadas 
para reciclagem. 

 

 
 
 
A raiva é uma doença infecto-contagiosa aguda, caracterizada 
principalmente por sinais nervosos ora representado por 
agressividade, ora por paresia e paralisia. Com relação a essa 
zoonose assinale a alternativa correta:  
 
A) Todos os mamíferos são sensíveis ao vírus da raiva, ainda 

que a sensibilidade seja variável com a espécie. 
B) é possível dizer que  há variação de sensibilidade e 

patogenicidade relacionadas com o clima e a estação do ano. 
C) os transmissores  da raiva são os próprios animais doentes 

não sendo importante nesse processo os portadores 
inaparentes. 

D) comumente, na raiva urbana o grande responsável pela 
transmissão é o morcego hematófagos. 

E) a principal via de ingresso do vírus da raiva é através da 
relação sexual  entre animais portadores do vírus. 

 
 
 
Indique as medidas que constituem objetivos básicos das ações 
de prevenção e controle de zoonoses: 
 
A) Reduzir apenas a mortalidade, bem como os sofrimentos 

humanos causados pelas zoonoses. 
B) Prevenir as infecções transmitidas entre os animais direta e 

indiretamente. 
C) Proibir o contato direto entre os animais e o homem. 
D) Permitir o contato do homem apenas com animais 

vacinados.  
E) Proteger a saúde da população urbana, mediante o emprego 

de conhecimentos especializados e experiências de saúde 
pública que visem a prevenção.  

 
 
 
A Convenção da Diversidade Biológica é o primeiro 
instrumento legal para assegurar a conservação e o uso 
sustentável dos recursos naturais, assinado por mais de 160 
países. O pontapé inicial para a criação da Convenção ocorreu 
em 1992, quando o Brasil sediou a Rio-92, para conciliar os 
esforços mundiais de proteção do meio ambiente com o 
desenvolvimento socioeconômico. Uma das preocupações 
centrais desta iniciativa foi a proteção às espécies ameaçadas de 
extinção. Qual dos processos abaixo não foi comprovadamente 
considerado como responsável direto pela extinção de espécies? 
 
A) A introdução, intencional ou acidental, de espécies animais 

e vegetais em diferentes ecossistemas. 
B) As diversas formas de poluição ambiental, especialmente 

dos solos, da atmosfera e dos recursos hídricos. 
C) A destruição dos habitats naturais, substituindo-os por áreas 

agrícolas ou concentrações urbanas. 
D) A produção em laboratório de organismos geneticamente 

modificados. 
E) A exploração excessiva, incluindo a caça, de algumas 

espécies. 
 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

QUESTÃO 28
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A questão ambiental está cada vez mais presente no cotidiano 
da população das nossas cidades, principalmente no que se 
refere ao desafio de preservar a qualidade de vida. Quanto a 
esse tema, marque a alternativa incorreta: 
 
A) A dinâmica de urbanização predatória tem provocado o 

aumento dos problemas ambientais nas nossas cidades. 
B) Todos nós temos sido afetados pelos problemas 

ambientais, em particular os setores mais carentes da 
população. 

C) Os problemas ambientais têm-se avolumado a passos 
agigantados e sua lenta resolução causa sérios impactos 
sobre a população. 

D) A contaminação das fontes de água, o aumento 
desmesurado do número de enchentes, a exigüidade da 
rede de esgotos, as dificuldades em gerir os resíduos 
sólidos e a interferência crescente do despejo 
inadequado de lixo em áreas potencialmente degradáveis 
em termos ambientais, e naturalmente os problemas da 
poluição do ar são alguns dos problemas ambientais 
enfrentados pela população. 

E) A resolução dos problemas ambientais é de competência 
dos governos, não cabendo à população adoção de 
medidas que visem a extinção ou minimização dos 
mesmos. 

 
 
 
Quanto ao uso de agrotóxicos na agricultura, marque a 
alternativa incorreta: 
 
A) Os agrotóxicos são utilizados no processo de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, 
nas pastagens, florestas e outros ecossistemas e em 
ambientes urbanos, hídricos e industriais. 

B) no Brasil, os agrotóxicos passaram a ser usados mais 
intensamente na agricultura a partir da década de 60, mas 
já vêem sendo usado há mais de meio século, desde que 
foram desenvolvidos a partir da tecnologia e da pesquisa 
de armas de guerra e foram utilizados no controle de 
vetores e parasitas em programas de saúde pública. 

C) os agrotóxicos podem causar sérios danos á saúde e a 
intoxicação por esses produtos podem ocorrer por contato 
direto ou indireto. 

D) dentre os fatores que contribuem para a contaminação 
Ambiental e casos de intoxicação e morte podemos citar 
manuseio dos agrotóxicos sem proteção, arriscando a vida 
dos trabalhadores rurais;  baixo grau de escolaridade e 
desinformação de trabalhadores rurais e agricultores que 
induzem a erros nas diluições e desobediência aos prazos 
de carência; · descaso de profissionais e imediatismo do 
mercado. 

E) existem várias pesquisas e experiências práticas 
comprovando a inviabilidade e a produtividade de 
tecnologias não-tóxicas na produção agrícola, obrigando 
assim o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil 
garantindo assim a produtividade.  

 
 
 
No que se refere à biossegurança, observe as afirmativas abaixo: 
 
1. Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes 
às atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 
visando à saúde do homem, dos animais, a preservação do 
meio ambiente e a qualidade dos resultados. 

2. A biossegurança visa  a segurança no manejo de produtos e 
técnicas biológicas, desconsiderando a segurança dos 
resultados. 

3. Biossegurança é o conjunto de estudos e procedimentos que 
visam a evitar ou controlar os riscos provocados pelo uso 
de agentes: químicos, físicos e biológicos à diversidade. 

 
Está (ão) correta(s) 
 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 2, apenas. 
 
 
 
Quanto ao uso adequado dos agrotóxicos, marque a alternativa 
correta. 
 
A) O preparo e manipulação dos agroquímicos podem ocorrer 

em qualquer lugar independente da finalidade das 
especificações técnicas do produto. 

B) A quantidade do produto a ser utilizada, não está 
relacionada com  a área a ser tratada. 

C) Antes de comprar um produto fitossanitário, é fundamental 
consultar um Engenheiro Agrônomo para fazer uma 
avaliação correta dos problemas da lavoura, como o ataque 
de pragas, doenças e plantas infestantes. 

D) Em qualquer atividade, ou contato com os agrotóxicos, na 
há risco de intoxicação, pois a propriedade comum a todos 
estes compostos é a capacidade de causarem efeito apenas 
em plantas. 

E) Os agrotóxicos atuam no local da aplicação e, como são 
voláteis, não causam prejuízo ao meio ambiente. 
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Quanto ao manejo adequado das plantas daninhas numa 
lavoura, é correto afirmar: 
 
A) A primeira etapa do manejo envolve a erradicação das 

plantas. 
B) Para adoção do manejo adequado faz-se necessária a 

identificação das espécies presentes na área entre outros. 
C) Parâmetros como freqüência, densidade e dominância das 

plantas daninhas, são irrelevantes para definição do 
manejo adequado. 

D) O levantamento fitossociológico pode ser dispensado no 
momento de decidir o manejo das plantas daninhas numa 
lavoura. 

E) As plantas daninhas já foram erradicadas no Brasil pelo 
uso de agrotóxicos. 

 
 
 
Ao obter uma matéria prima de origem animal, devemos 
dispensar cuidados especiais e controlar todo processo durante 
o seu beneficiamento, acondicionamento armazenamento, 
transporte, distribuição e manuseio na hora do consumo, para 
que seja assegurada a sua qualidade. Na hora da obtenção do 
leite, o descarte dos três primeiros jatos é uma prática de 
rotina nas propriedades. Quanto a essa conduta, é correto 
afirmar que: 
 
A) o leite descartado é eliminado diretamente no piso da sala 

de ordenha, sem que isso possa acarretar problemas de 
proliferação bacteriana no ambiente. 

B) com essa prática, não é preciso o resfriamento do leite 
após sua obtenção. 

C) um dos benefícios dessa prática é proceder uma inspeção 
visual do produto,além de eliminar a microbiota normal 
presente no terço final dos tetos, garantindo assim uma 
melhor qualidade do produto. 

D) a prática é reprovada , uma vez que  ao eliminarmos os 
três primeiros jatos estamos desperdiçando o produto, o 
que representa prejuízo para o produtor. 

E) Utiliza-se essa prática nos animais da raça holandesa 
apenas, por ser um animal dócil.  

 
 
 
Vários programas de segurança alimentar tem sido 
desenvolvidos no mundo todo, com o objetivo de oferecer a 
população alimentos seguros e de qualidade. Com relação a 
esses programas é correto afirmar que: 
 

A) a refrigeração é uma medida de controle utilizadas, 
indicada em alguns casos. 

B) as medidas de controle são realizadas no produto final, 
resultando na liberação ou não do produto para o 
comércio. 

C) o produto é trabalhado no início do seu processamento. 
D) os instrumentos de prevenção como APPCC, PPHO, 5S e 

BPF são ferramentas que contribuem para a segurança do 
produto final obtido. 

E) o tratamento térmico é o único recurso disponível. 

 
 
 
 
Administração Rural é a maneira mais eficiente de utilizar os 
recursos da empresa rural, conforme os objetivos do 
proprietário. Não podemos afirmar que seja objetivo da 
Administração Rural: 
 
A) Gerenciar a mão-de-obra, a terra, as máquinas, os 

equipamentos e o dinheiro da propriedade. 
B) Aumentar os riscos de produção e de mercado. 
C) Ajustar as tecnologias aos objetivos do produtor e de sua 

família. 
D) Aumentar a renda do produtor e de sua propriedade. 
E) Manutenção do valor do patrimônio. 
 
 
 
 
 
Sobre a comercialização de produtos agropecuários, é correto 
afirmar: 
 
A) Os produtores rurais costumam vender a produção sempre 

na época da colheita, para aproveitar os baixos preços e a s 
baixas taxas de juros. 

B) A opção de estocar produtos é adequada, mesmo que o 
custo de estocagem seja maior que o preço de mercado. 

C) O contrato a termo é considerado ilegal, pois o produtor 
efetua a venda antes mesmo de dispor do produto. 

D) São vantagens da operação de mercados futuros criar 
competitividade e garantir abastecimento. 

E) As operações de heading visam meramente a especulação. 
 
 
 
 
 
A administração econômica e financeira de um empreendimento 
rural é de fundamental importância para tomada de decisões 
empresariais. Podemos afirmar que fazem parte dessas decisões 
todos os itens abaixo, exceto:  
 
A) Formação de preços dos produtos agrícolas. 
B) Empréstimos e outras captações de recursos. 
C) Controle do custeio de produção agroindustrial.  
D) Concessão de créditos para financiar a safra. 
E) Criação de normas de segurança no período da colheita. 
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Ao realizar uma análise de aspectos operacionais de uma 
unidade armazenadora de grãos, um administrador rural 
destacou as seguintes características do negócio: 
 
• Comercialização direta com consumidor final, atingindo 

maiores cotações. 
• Qualidade do produto. 
• Ausência de recursos para o setor ou taxas altas de juros, 

proporcionando dificuldade de financiamento; e 
• Falta de conhecimento do processo de armazenagem. 
 
Sob a ótica de um planejamento estratégico, as características 
citadas acima são 
 
A) Ponto Forte, Ponto Fraco, Ameaça e Oportunidade. 
B) Ponto Fraco, Ameaça, Oportunidade e Ponto Forte. 
C) Ameaça, Ponto Forte, Ponto Fraco e Oportunidade. 
D) Oportunidade, Ponto Forte, Ameaça e Ponto Fraco. 
E) Características sem importância, por isso não se 

classificam. 
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