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Cargo: Engenheiro Agrônomo  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 03.  
 

Feliz aniversário 
 

A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram 
de Olaria estavam muito bem vestidos porque a visita significava 
ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora de Olaria 
apareceu de azul-marinho, com enfeite de paetês e um drapeado 
disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio por razões 
óbvias: não queria ver os irmãos. Mas mandara sua mulher para 
que nem todos os laços fossem cortados — e esta vinha com o 
seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum 
deles, acompanhada dos três filhos: duas meninas já de peito 
nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas 
engomadas, e o menino acovardado pelo terno novo e pela 
gravata. 

Tendo Zilda — a filha com quem a aniversariante 
morava — disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como 
numa festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de 
cumprimentar com cara fechada aos de casa, aboletou-se numa 
das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua 
posição de ultrajada. "Vim para não deixar de vir", dissera ela a 
Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As duas mocinhas de 
cor-de-rosa e o menino, amarelos e de cabelo penteado, não 
sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, 
impressionados com seu vestido azul-marinho e com os paetês. 

Depois veio a nora de Ipanema com dois netos e a 
babá. O marido viria depois. E como Zilda — a única mulher 
entre os seis irmãos homens e a única que, estava decidido já 
havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante — 
e como Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada os 
croquetes e sanduíches, ficaram: a nora de Olaria empertigada 
com seus filhos de coração inquieto ao lado; a nora de Ipanema 
na fila oposta das cadeiras fingindo ocupar-se com o bebê para 
não encarar a concunhada de Olaria; a babá ociosa e 
uniformizada, com a boca aberta. 

E à cabeceira da mesa grande a aniversariante que 
fazia hoje oitenta e nove anos. 

(...) 
Os músculos do rosto da aniversariante não a 

interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela 
estava alegre. Estava era posta á cabeceira. Tratava-se de uma 
velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca.  

(Clarice Lispector ) 
 
01. O conto de Clarice Lispector apresenta oposições entre: 
a) a alegria das crianças e a tristeza da velha 
b) o mutismo dos convidados e a prolixidade da aniversariante 
c) um ritual exterior de festa e as divergências familiares 
d) a indiferença da mocidade e o sentimentalismo da anciã 
 
02. A frase dita por um dos convidados: “Vim para não deixar de 
vir.”,poderia ser substituída por: 
a) “Vim, mas vir e não vir não faria diferença para mim.” 
b) “Vim,mas não queria ter vindo.” 
c) “Vim para que todos me vissem.” 
d) “Vim só por causa da aniversariante.” 
 
03.  A responsabilidade de Zilda em promover a festa da 
aniversariante explica-se porque; 
a) ela queria agradar ao marido e à sogra. 
b) atendia decisão da família por ser ela a única filha. 
c) Zilda residia no bairro mais próximo para todos. 
d) atendia a uma exigência antiga feita pela anciã. 
 
04. Todas as alternativas apresentam vocábulos que devem ser 
acentuados graficamente, EXCETO uma.  Assinale-a: 

a) heroi, fieis, omega, dolar. 
b) livido, refem. harem, cancer. 
c) ritmo, gratuito, oriundo, arcaico.  
d) poquer, panico, mausoleu, interim. 
 
05. Temos um período composto por coordenação na alternativa: 
a) O homem, que é mortal, tem espírito imortal. 
b) Desejo que sejas feliz. 
c) Não veio porque chovia. 
d) Não quero, não posso, não devo aceitar o cargo. 
 
06.  A única alternativa que deve, obrigatoriamente, apresentar 
crase é: 
a) Vou a pé para casa. 
b) Dei um livro a Catarina. 
c) Aludi aquele fato. 
d) Vou a casa apanhar os documentos. 
 
07.  Assinale o item onde há erro de pontuação. 
a) Dorme meu menino, que o dia já vem raiando. 
b) Ao amanhecer, partiu célere. 
c) Agora, falando sério, eu não queira falar sobre isso.  
d) Sinto que, apesar de tudo, não há outra saída.  
 
08. Ao escrevermos nas lacunas os pronomes o ou lhe, 
conforme a função sintática, teremos a seguinte sequência: 
I- Despede-se o amigo que muito ____ estima. 
II- Eu _____ abracei pelo seu aniversário. 
III- Jamais _____ perdoei por essa injustiça. 
IV- Ela _____ espera para jantar. 
V- Eles _____ amavam como filho. 
A sequência correta é: 
 
a) lhe – lhe – o – o – lhe.  
b) o – lhe – o – lhe – o. 
c) o – o – lhe – o – o.  
d) lhe – o – lhe – o – lhe.  
 
09. Preencha as lacunas com o infinitivo do verbo indicado nos 
parênteses, flexionando-o se necessário. 
I – Não nos deixes ____________ em tentação. (cair)  
II- Os aprovados pareciam não ___________ em si de contentes. 
(caber)  
III- Disse ___________ falsas as suas declarações. (ser) 
IV- Pareces ___________ doente. (estar)  
V- Sabem __________ conselhos, mas não ouvi-los. (dar)  
A sequência correta é: 
 
a) cair – caberem – ser – estares – darem.  
b) cair – caber – serem – estar – dar.  
c) caírem – caberem – ser – estar – darem.  
d) cairmos – caber – ser – estares – dar.  
 
10.  Assinale a oração cujos termos sintáticos estão dispostos na 
ordem direta das palavras: 
a) As suas palmas mais novas abria o ouricuri. 
b) O ouricuri abria mais novas as suas palmas. 
c) O ouricuri as suas palmas mais novas abriam. 
d) O ouricuri abria as suas palmas mais novas.    
 
11. Assinale a colocação do pronome átono, correta como as 
demais, porém hoje menos usada:  
a) Você há de me ajudar. 
b) Você me há de ajudar. 
c) Você há-me de ajudar.  
d) Você há de ajudar-me.  
 
12. Marque a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
I- Comprei uma bolsa amarelo-clara. 
II- Seus olhos eram verdes-claros. 
III- As jaquetas dos uniformes eram verde-claras. 
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IV- Pintou as paredes do quarto de azul-marinho. 
V- As calças dos soldados eram verde-oliva. 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Estão corretas I, III, IV e V. 
c) Estão corretas II, III, IV e V. 
d) Apenas I esta correta.  
 
13. A única alternativa que contém erro de concordância verbal 
é: 
a) Precisam-se estadistas. 
b) Assistiu-se a cenas inesquecíveis. 
c) Essas são questões a que se deve responder. 
d) Fez-se cerca de cem anúncios.  
 
14. Escreva nos parênteses se as palavras UM, UMA e UNS 
aparecem como Artigo Indefinido, Pronome Indefinido ou 
Numeral. 
I- Era uma vez um rei muito generoso. (________________)  
II- Esse rei tinha uma filha chamada Cinderela. 
(______________)  
III- Um dia, ainda te contarei o final da história. (_____________) 
IV- Deus é um só. (_________) 
V- Enquanto uns choram, outros riem. (_________) 
A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
 
a) artigos indefinidos – pronome indefinido – numeral – numeral – 

numeral. 
b) pronomes indefinidos – pronome indefinido – numeral – 

numeral – pronome indefinido. 
c) numerais – artigo indefinido – artigo indefinido – pronome 

indefinido – numeral  
d) artigos indefinidos – artigo indefinido – artigo indefinido – 

numeral – pronome indefinido.   
 
15. Escrita no plural a frase a seguir ficará da seguinte forma: 
“Ele propôs uma ação civil contra a ex-mulher.”  
a) Eles propuseram ações cíveis contra as ex-mulheres. 
b) Eles propuseram ações cívils contra as ex-mulheres. 
c) Eles proporam ações civis contra as ex-mulheres. 
d) Eles propuzeram ações civis contra as ex-mulheres.  
     
16. No feminino a frase a seguir ficará corretamente escrita na 
alternativa: “Ele era um jovem hebreu.” 
a) Ela era uma jovem hebreia. 
b) Ela era jovem hebreu. 
c) Ela era jovem hebreua. 
d) Ela era uma jovem hebrona.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Em 1999, o novo sistema de classificação de solos foi 
liberado para substituir o que vinha sendo usado. Algumas 
mudanças são relevantes, tais como: 
I- Revisão Geral de Conceitos,  
II- Estrutura Hierárquica,  
III- Novos Atributos e Horizontes Diagnósticos,  
IV- Nova Estrutura,  
V- Níveis Categóricos,  
VI- Chave de Classificação, e;  
VII- Nova Nomenclatura 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) somente a II está correta. 
b) somente a V está correta. 
c) I, III e V estão incorretas. 
d) I, II, III, IV, V, VI, VII estão corretas. 
 
18. A última versão do Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (SiBCS) é dividida em 13 ordens de solo. São elas:  

a) Argissolo, Cambissolo, Chernossolo, Espodossolo, Gleissolo, 
Latossolo, Luvissolo, Neossolo, Nitossolo, Organossolo, 
Planossolo, Plintossolo e Vertissolo. 

b) Argonossolo, Cambissolo, Chernossolo, Espodossolo, 
Gleissolo, Latossolo, Luvissolo, Neossolo, Nitossolo, 
Organossolo, Planossolo, Plintossolo e Vertissolo. 

c) Argissolo, Cambossolo, Chernossolo, Espodossolo, Gleissolo, 
Latossolo, Luvissolo, Neossolo, Nitossolo, Organossolo, 
Planossolo, Plintossolo e Vertissolo. 

d) Argonossolo, Cambossolo, Chernossolo, Espodossolo, 
Gleissolo, Latossolo, Lovissolo, Neossolo, Nitossolo, 
Organossolo, Planossolo, Plintossolo e Vertissolo. 

 
19. No Brasil, existem vários movimentos organizados por 
camponeses, o que mais se destaca é o 
____________________, cuja proposta é a melhor divisão das 
terras brasileiras, exigindo que o governo federal propicie 
medidas complementares ao simples assentamento, como a 
________________ e _______________ do campo, concessão 
de _______________e execução de programas que visem 
estimular a atividade agrária e a _______________do 
______________e de sua família. 
Completo os espaços em branco assinalando a alternativa 
correta: 
 
a) MST (movimento sem terra), eletrificação, drenagem, crédito 

rurais, subsistência e agricultura. 
b) MST (movimento sem terra), produtividade, irrigação, crédito 

rurais, subsistência e agricultor. 
c) MST (movimento sem terra), eletrificação, irrigação, crédito 

rurais, subsistência e agricultor. 
d) MST (movimento sem terra), eletrificação, irrigação, dividas 

rurais, subsistência e agricultor. 
 
20. O SMC é aquele em que suínos de diferentes idades são 
mantidos na mesma instalação ocorrendo, inclusive, 
transferências de novos lotes para as baias sem que sejam feitas 
limpeza e desinfecção prévias. Nessas condições, os animais 
mais velhos acumulam e transferem uma flora microbiana para 
os mais novos perpetuando, assim, os agentes infecciosos nas 
instalações e tornando difícil a manutenção de um nível de 
infecção abaixo do limiar crítico. De acordo com o texto o que é 
SMC: 
a) sistema de marcação continuada. 
b) sistema de manejo contínuo. 
c) sistema de melhoria continuada. 
d) sistema de manejo capacitado. 
 
21. A Embrapa Suínos e Aves, unidade da Empresa Brasileira da 
Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) alerta os produtores de frango 
de corte para os cuidados que se têm que ter na estação mais 
quente do ano. As aves necessitam de uma atenção maior em 
relação às mudanças de temperatura. A _____________ 
(temperatura corporal elevada) é uma das causadoras de mortes 
durante o verão. Ela é detectada pelo aparecimento de aves com 
asas e bico aberto. Isso acontece quando a ave não consegue 
manter sua temperatura de conforto térmico, que gira em torno 
de 20 graus centígrados. A frequência respiratória aumenta 
gradativamente à medida que a temperatura ambiente fica acima 
dos 30 graus. Assinale a alternativa que contém a palavra correta 
para o espaço em branco do texto: 
a) hiportemia. 
b) hidroponia. 
c) hipertemia. 
d) hipertenção. 
 
22. Coletar dados é muito importante para que o produtor possa 
conhecer a situação atual da propriedade, a situação produtiva, 
reprodutiva e sanitária do rebanho e também, para poder 
estipular metas a curto, médio e longo prazo. Mas com quais 
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índices devemos trabalhar? A característica principal que um 
animal leiteiro deve possuir é a produção de leite, logo todos os 
índices estudados estão focados neste quesito, estando ligados 
a estes direta ou indiretamente. Alguns índices reprodutivos, 
assinale a alternativa correta: 
a) Intervalo entre partos: 12 meses; Gestação: 283 dias; Período 

de serviço: 82 dias; Involução uterina: de 20 a 40 dias após o 
parto; Primeira ovulação: 20 dias pós-parto (cio silencioso); 
Primeiro cio: 40 dias pós-parto; Período seco (descanso): 60 
dias. 

b) Intervalo entre partos: 13 meses; Gestação: 283 dias; Período 
de serviço: 82 dias; Involução uterina: de 20 a 40 dias após o 
parto; Primeira ovulação: 20 dias pós-parto (cio silencioso); 
Primeiro cio: 40 dias pós-parto; Período seco (descanso): 60 
dias. 

c) Intervalo entre partos: 13 meses; Gestação: 283 dias; Período 
de serviço: 82 dias; Involução uterina: de 20 a 40 dias após o 
parto; Primeira ovulação: 25 dias pós-parto (cio silencioso); 
Primeiro cio: 40 dias pós-parto; Período seco (descanso): 60 
dias. 

d) Intervalo entre partos: 12 meses; Gestação: 283 dias; Período 
de serviço: 82 dias; Involução uterina: de 20 a 40 dias após o 
parto; Primeira ovulação: 25 dias pós-parto (cio silencioso); 
Primeiro cio: 40 dias pós-parto; Período seco (descanso): 70 
dias. 

 
23. Para que se alcance bons índices zootécnicos é de 
fundamental importância um manejo adequado e um 
acompanhamento rigoroso. Deve-se ter muita atenção tanto à 
parte quantitativa como qualitativa de pastagens e mineralização, 
deve-se ainda garantir total higidez dos animais como: 
a) vacinações, vermifugações, controle estratégico de eco e 

ectoparasitas. 
b) vacinações, vermifugações, controle estratégico de endo e 

endoparasitas. 
c) vacinações, vermifugações, controle estratégico de eco e 

endoparasitas. 
d) vacinações, vermifugações, controle estratégico de endo e 

ectoparasitas. 
 
24. Descreva o mecanismo de ejeção do leite e quais os 
cuidados que devem ser tomados com a ordenha?  
a) Depende de estímulos para a amamentação, ruídos 

característicos, liberação de oxidatos durante a ordenha. 
Cuidado na ordenha: técnicas adequadas, treinamento do 
ordenhador, rotina e silenciosa, higienização das tetas e 
controle de mastite. 

b) Depende de estímulos para a amamentação, ruídos 
característicos, liberação de oxitatos durante a ordenha. 
Cuidado na ordenha: técnicas adequadas, treinamento do 
ordenhador, rotina e muito barulho, higienização das tetas e 
controle de mastite. 

c) Depende de estímulos para a amamentação, ruídos 
característicos, liberação de oxitatos durante a ordenha. 
Cuidado na ordenha: técnicas adequadas, treinamento do 
ordenhador, rotina e silenciosa, higienização das tetas e 
controle de mastite. 

d) Depende de estímulos para a ejeção, ruídos característicos, 
liberação de oxitatos durante a ordenha. Cuidado na ordenha: 
técnicas adequadas, treinamento do ordenhador, rotina e 
silenciosa, higienização das tetas e controle de mastite. 

 
25. Na área agrícola é muito comum ouvir falar em culturas 
perenes. Este pequeno texto tem o objetivo de definir esse 
termo. O termo perene designa algo permanente ou que dura 
muito anos. Desse modo, a cultura perene é:   
a) A cultura que após ser plantada e concluir um ciclo 

improdutivo, não há necessidade de se replantar. 
b) A cultura que após ser plantada e concluir um ciclo produtivo, 

não há necessidade de se replantar. 

c) A cultura que após ser plantada e concluir um ciclo produtivo, 
e há necessidade de se replantar. 

d) A cultura que após ser plantada e concluir um ciclo 
improdutivo, e há necessidade de se replantar. 

 
26. As atividades rurais podem ser divididas em três grandes 
grupos. Assinale a alternativa correta: 
a) Produção vegetal - atividade agrícola; Produção animal - 

atividade zootécnica, e lndustrias rurais - atividade 
agroindustrial.  

b) Produção vegetal - atividade agrícola; Produção mineral - 
atividade zootécnica, e lndustrias rurais - atividade 
agroindustrial.  

c) Produção vegetal - atividade zootecnia; Produção animal - 
atividade agrícola, e lndustrias rurais - atividade agroindustrial.  

d) Produção vegetal - atividade agrícola; Produção animal - 
atividade zootécnica, e lndustrias rurais - atividade agro 
mineral. 

 
27. A transformação dos constituintes dos solos pode ser 
__________, ____________, ___________, e ______________. 
Pelo processo de intemperismo, minerais primários são 
transformados com a conseqüente remoção de sílica e bases no 
perfil, representando a gênese conhecida como latossolização, 
típica da classe dos Latossolos. Assinale a alternativa que 
preencha os espaços vazio do texto: 
a) química, física, biologia e solo. 
b) química, biofísica, biológica e mineral. 
c) bioquímica, física, biológica e mineralógica. 
d) química, física, biológica e mineralógica. 
 
28. A translocação de material do horizonte A para o horizonte B, 
são de dois tipos: mecânica ou química. A translocação é 
mecânica quando a argila silicatada depois de dispersar se no 
horizonte A transloca-se para o horizonte B formando a 
cerosidade nos agregados estruturais dos Argissolos, Luvissolos, 
Nitossolos, e Chernossolos. Por outro lado, a translocação 
química da matéria orgânica e dos óxidos de ferro e alumínio do 
horizonte A para o horizonte B é específica dos Espodossolos. A 
adição pode ser de: assinale a alternativa correta: 
a) matéria orgânica na camada arável, sais por capilaridade nos 

solos salinos, e de materiais trazidos pela chuva (poeiras 
industriais contendo substâncias tóxicas, cinzas vulcânicas e 
cinzas das queimadas), a remoção dos elementos químicos 
exportados na colheita das plantas, das enxurradas e 
queimadas, das migrações laterais e em profundidade no perfil 
de solo completam a pedogênese. 

b) matéria inorgânica na camada arável, sais por capilaridade 
nos solos salinos, e de materiais trazidos pelo vento (poeiras 
industriais contendo substâncias tóxicas, cinzas vulcânicas e 
cinzas das queimadas), a remoção dos elementos físicos 
exportados na colheita das plantas, das enxurradas e 
queimadas, das migrações laterais e em profundidade no perfil 
de solo completam a pedogênese. 

c) matéria orgânica na camada arável, sais por capilaridade nos 
solos salinos, e de materiais trazidos pelo vento (poeiras 
industriais contendo substâncias tóxicas, cinzas vulcânicas e 
cinzas das queimadas), a remoção dos elementos químicos 
exportados na colheita das plantas, das enxurradas e 
queimadas, das migrações laterais e em profundidade no perfil 
de solo completam a pedogênese. 

d) matéria inorgânica na camada arável, sais por capilaridade 
nos solos alcalinos de materiais trazidos pelo vento (poeiras 
industriais contendo substâncias tóxicas, cinzas vulcânicas e 
cinzas das queimadas), a remoção dos elementos químicos 
exportados na colheita das plantas, das enxurradas e 
queimadas, das migrações laterais e em profundidade no perfil 
de solo completam a pedogênese. 

 
29. A origem da atividade bovina no país se deu com o 
deslocamento de animais da Península Ibérica, principalmente 
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de Portugal. O gado crioulo era geralmente de pequeno porte e 
tardio no crescimento e na reprodução. Alguns fazendeiros com 
recursos importavam da França e da Inglaterra reprodutores para 
cruzamento, melhorando seus animais de trabalho.  
Com a introdução do zebu, aos poucos, o gado crioulo foi 
absorvido pelas raças indianas, através de cruzamentos 
contínuos. A composição do rebanho brasileiro atualmente tem 
alto nível de participação zebuína, cerca de 80 a 85% do 
contigente nacional.  
Pesquisas revelam que o cruzamento entre as espécies geram 
produtos de melhor qualidade e maior desempenho. No eixo 
Centro-Sul, além de cruzamentos com objetivos industriais, são 
feitas tentativas de formação de novas raças.  
Os fatores que determinam a escolha da raça para atividades 
específicas são:  
a) As contingências climáticas e endóficas, o grau de 

desenvolvimento, o nível de instrução e cultura do ser humano 
e, sobretudo, o estágio em que a agricultura se encontra. 

b) As contingências climáticas e edáficas, o grau de 
desenvolvimento, o nível de instrução e cultura do ser humano 
e, sobretudo, o estágio em que a agricultura se encontra. 

c) As contingências climáticas e edáficas, o grau de 
envolvimento, o nível de instrução e cultura do ser humano e, 
sobretudo, o estágio em que a agricultura se encontra. 

d) As contingências biológicas e edáficas, o grau de 
envolvimento, o nível de instrução e cultura do ser humano e, 
sobretudo, o estágio em que a agricultura se encontra. 

 
30. A indústria tem as suas dificuldades vinculadas, 
principalmente, ao aspecto fiscal, cuja solução é complexa, na 
medida em que a arrecadação de impostos sobre a carne é mais 
importante para alguns estados do que para outros. A solução 
dos problemas fiscais deve trazer consigo:  
Assinale a alternativa correta: 
 a) Novos investidores, com projetos de investimentos de longo 

prazo, e melhores condições de oferecer mais ao mercado 
interno, tornando-o mais competitivo em relação ao mercado 
internacional. 

b) Os mesmos investidores, com projetos de investimentos de 
longo prazo, e melhores condições de oferecer mais ao 
mercado interno, tornando-o mais competitivo em relação ao 
mercado internacional. 

c) Novos investidores, com projetos de investimentos de longo 
curto, e melhores condições de oferecer mais ao mercado 
interno, tornando-o mais competitivo em relação ao mercado 
internacional. 

d) Novos investidores, com projetos de investimentos de longo 
curto, e melhores condições de oferecer mais ao mercado 
externo, tornando-o mais competitivo em relação ao mercado 
internacional. 

 
31. Sendo a água um recurso renovável estaria sempre 
disponível para o homem utilizar. No entanto, como o consumo 
tem excedido a renovação da mesma, atualmente verifica-se um 
stress hídrico, ou seja, falta de água doce principalmente junto 
aos grandes centros urbanos e também a diminuição da 
___________________, sobretudo devido à 
___________________por ____________ domésticos e 
industriais. Assinale a alternativa que preenche os espaços em 
branco do texto. 
a) qualidade do solo; poluição hídrica; esgotos. 
b) qualidade da água; poluição terrestre; esgotos. 
c) qualidade do solo; poluição terreste; esgotos. 
d) qualidade da água; poluição hídrica; esgotos. 
 
32. O SINGREH, criado pela Lei nº 9.433/97, estabeleceu um 
arranjo institucional claro e baseado em novos princípios de 
organização para a gestão compartilhada do uso da água. 
Assinale a alternativa correta sobre o significado da sigla 
SINGREH:  
a) Sistema Nacional de Geografia e de Recursos Hídricos. 

b) Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
c) Sistema Normal de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
d) Sistema Nacional de Gerenciamento de Reconhecimento 

Hídricos. 
 
33. O CNRH é composto, conforme estabelecido por lei, por 
representantes de Ministérios e Secretarias da Presidência da 
República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos 
hídricos; representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos; representantes dos usuários dos recursos 
hídricos e, representantes das organizações civis de recursos 
hídricos. O número de representantes do poder executivo federal 
não poderá exceder à metade mais um do total dos membros do 
CNRH. Assinale a alternativa correta: 
a) Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
b) Comitê Nacional de Recursos Hídricos . 
c) Conselho da Natureza e dos Recursos Hídricos. 
d) Comitê da Natureza e dos Recursos Hídricos. 
 
34. A Agência Nacional de Águas (ANA) é uma autarquia sob 
regime especial com autonomia administrativa e financeira, 
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. É responsável pela 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. 
O projeto de criação da ANA foi aprovado pelo Congresso no dia 
7 de junho de 2000, transformando-se na Lei 9.984, sancionada 
pelo Presidente da República em exercício, Marco Maciel, em 
que dia: 
a) 15 de julho de 2000. 
b) 16 de julho de 2000. 
c) 17 de julho de 2000. 
d) 18 de julho de 2000. 
 
35. O Pronaf financia projetos individuais ou coletivos, que gerem 
renda aos agricultores familiares e assentados da reforma 
agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos 
financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência 
entre os sistemas de crédito do País. O que significa a sigla 
Pronaf? 
a) Programa Nacional de Fechamento da Agricultura Familiar. 
b) Programa Negociável de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar. 
c) Programa Normal de Fase da Agricultura Familiar. 
d) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
 
36. Os créditos de custeio ficam disponíveis quando os recursos 
se destinam a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, da 
compra de insumos à fase de colheita. Já os créditos de 
investimento são aplicados em bens ou serviços duráveis, cujos 
benefícios repercutem durante muitos anos. Por fim, os créditos 
de comercialização asseguram ao produtor rural e a suas 
cooperativas os recursos necessários à adoção de mecanismos 
que garantam o abastecimento e levem o armazenamento da 
colheita nos períodos de queda de preços. Baseado no texto, 
tem-se três créditos, o conceito deles estão corretos? 
a) Somente o crédito de custeio está correto. 
b) Os três conceitos estão corretos. 
c) Somente o crédito de investimento está correto. 
d) Somente o crédito de comercialização. 
 
37. A época de preparo do solo pode variar conforme os 
objetivos da operação. Caso o principal objetivo seja o controle 
de plantas daninhas ou a incorporação de resíduos vegetais, o 
preparo pode ser realizado com bastante antecedência à 
semeadura. Nesse caso, recomenda-se: 
a) Proceder à aração, após a última colheita, realizando a 

gradagem imediatamente antes da implantação da nova 
cultura, ou incorporar o material vegetal ao solo com o uso de 
grade e, 10 a 30 dias após, realizar a aração. A aração deve 
anteceder o plantio em cerca de 30 dias, para permitir a 
decomposição da matéria orgânica, e a gradagem de 
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nivelamento final do solo deve ser feita imediatamente antes da 
semeadura. 

b) Proceder à aração, após a penúltima colheita, realizando a 
gradagem imediatamente antes da implantação da nova 
cultura, ou incorporar o material vegetal ao solo com o uso de 
grade e, 10 a 30 dias após, realizar a aração. A aração deve 
anteceder o plantio em cerca de 20 dias, para permitir a 
decomposição da matéria orgânica, e a gradagem de 
nivelamento final do solo deve ser feita imediatamente antes da 
semeadura. 

c) Proceder à aração, após a última colheita, realizando a 
gradagem imediatamente antes da implantação da nova 
cultura, ou incorporar o material vegetal ao solo com o uso de 
grade e, 10 a 30 dias após, realizar a aração. A aração deve 
anteceder o plantio em cerca de 20 dias, para permitir a 
decomposição da matéria inorgânica, e a gradagem de 
nivelamento final do solo deve ser feita imediatamente antes da 
semeadura. 

d) Proceder à aração, após a última colheita, realizando a 
gradagem imediatamente depois da implantação da nova 
cultura, ou incorporar o material vegetal ao solo com o uso de 
grade e, 10 a 30 dias após, realizar a aração. A aração deve 
anteceder o plantio em cerca de 30 dias, para permitir a 
decomposição da matéria orgânica, e a gradagem de 
nivelamento final do solo deve ser feita imediatamente antes da 
semeadura. 

 
38. Uma nova designação para Segurança Alimentar também 
têm sido usada recentemente para defini-la como o estado 
existente quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm 
acesso físico e econômico a uma alimentação que seja 
suficiente, segura, nutritiva e que atenda a necessidades 
nutricionais e preferências alimentares, de modo a propiciar vida 
ativa e saudável. 
Neste sentido a segurança alimentar é vista como objeto de 
política pública, como foi o caso do programa Fome Zero do 
governo brasileiro. Vários municípios e estados têm formulado e 
implementado políticas locais de segurança alimentar. Algumas 
entidades, como o Instituto Pólis, também têm formulado 
propostas neste campo, o que demonstra que o tema foi 
incorporado pelo governo e pela sociedade civil. No Brasil, o 
CONSEA, criado em 2003, auxilia a formulação de políticas do 
governo para garantir o direito dos cidadãos à alimentação. 
Assinale a alternativa correta sobre o significado do CONSEA: 
a) Conselho Normal de Segurança Alimentar e Nutricional. 
b) Comite Nacional Social de Alimentação e Nutrição. 
c) Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
d) Comite Normal Social Alimentar e Nutricional. 
 
39. Os acidentes geográficos considerados de relevo serão 
representados por taludes e por curvas de nível no caso de haver 
interrupções abruptas da pendente do terreno ou apenas por 
curvas de nível se o terreno em causa não tiver essas ditas 
interrupções. Aquando da representação das curvas de nível 
deve-se ter em conta algumas regras: 
1 - As curvas de nível nunca se representam no interior de uma 
casa ou muros. Assume-se que o pavimento é nivelado e quando 
não for esse o caso, assinala-se com as respectivas cotas 
altimétricas os sítios de quebra; 
2 - Numa via de comunicação (estrada) as curvas de nível 
atravessam sempre a via na perpendicular ao seu eixo; 
3 - A equidistância entre curvas de nível deve estar de acordo 
com a escala do desenho. 
4 - Em caso algum haverá cruzamento de curvas de nível; 
5 - As curvas de nível são linhas que assinalam pontos com uma 
mesma cota altimétrica, logo, são linhas fechadas ainda que seja 
possível que isso não se verifique no espaço representado. 
Assinale a alternativa correta: 
a) 1 e 2  estão incorretas. 
b) 3 e 4  estão incorretas. 
 

c) todas estão incorretas. 
d) todas estão corretas. 
 
40. Política agrícola foca as metas e os métodos de produção da 
agricultura. A este nível, estas metas incluem, entre outros 
assuntos: 
1- higiene alimentar é a busca de uma produção de alimentos 
livres de contaminações de qualquer natureza. 
2- segurança alimentar visa à quantidade de alimento produzida 
de acordo com as necessidades da população. 
3- qualidade alimentar, ou seja, produção de alimentos dentro de 
padrões mínimos necessários à nutrição. 
Assinale a alternativa correta: 
a) somente a 1 está correta. 
b) somente a 2 está incorreta. 
c) 1, 2 e 3 estão incorretas. 
d) 1, 2 e 3 estão corretas. 
 




