
   

   
      

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

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 Provas e 
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão 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 Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da 
próxima página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, 
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - 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. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início 
de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa 
conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 
pelo coordenador da unidade escolar. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 

www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita 
(segunda-feira). 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 11 do Edital nº. 001/2011, sendo 
observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir do primeiro dia útil após a divulgação (terça-feira), em requerimento 
próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal 
previsto para cada fase, conforme cronograma constante do Anexo VI deste Edital, à Consulplan, observadas 
as disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente a este Concurso Público. 
 

42 – M 
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CCAARRGGOO::  EENNGGEENNHHEEIIRROO  AAGGRRÔÔNNOOMMOO  
 

TEXTO:               Pai patrão 
 

Quando a democracia surgiu na Grécia, por volta de 500 a.C., os atenienses fizeram questão de traçar uma linha 
nítida entre as esferas públicas e privadas. O poder do estado terminava onde começava a privacidade do lar. No âmbito 
doméstico, reinava a vontade do patriarca que tinha o poder de determinar os direitos e deveres de seus filhos, mulher e 
escravos. Para os gregos não havia atividade mais apaixonante e gloriosa do que participar da condução da polis. A 
política era a maneira civilizada de decidir os destinos da nação por meio do diálogo e da persuasão. O cidadão revelava 
sua grandeza de espírito e sua importância para a comunidade no debate de ideias, na defesa de proposições e nas vitórias 
no âmbito público. Um homem que levasse uma vida exclusivamente privada não passava de um insignificante animal 
doméstico, incapaz de participar da elaboração das decisões políticas que afetavam os destinos da nação. 

Se Aristóteles ressuscitasse no final do século XX, ficaria horrorizado com a interferência do Estado na privacidade 
do cidadão. A sociedade moderna sequestrou a intimidade do indivíduo. É inimaginável uma atividade pública ou privada 
que não seja regulamentada por lei, por estatuto ou por norma. Se o governo não cria regras, a universidade as inventa ou 
o grêmio esportivo as impõe. A maioria das organizações privadas atua como uma grande estatal, que determina como 
seus membros devem agir, pensar e se comportar. O estado moderno erradicou a fronteira entre o público e o privado. Os 
assuntos públicos são tratados como questões privadas, e a privacidade passou a ser encarada como algo de interesse 
público.              (D’ávila, Luiz Felipe. In: República) 
 

01) Todas as afirmativas estão corretas sobre os objetivos do primeiro parágrafo do texto, EXCETO: 
A) Recuperar informações sobre a natureza histórica do assunto tratado. 
B) Informar o leitor sobre os aspectos relevantes para o desenvolvimento textual. 
C) Apresentar conjunto de dados indispensáveis para o acompanhamento da discussão. 
D) Elaborar um raciocínio analítico pertinente. 
E) Relacionar fatos relacionados à compreensão do assunto. 

 

02) Analise as afirmativas. 
I. A interferência do estado na vida do cidadão nos remonta a tempos antigos. 
II. Em relação ao controle sobre a vida do cidadão, o papel do estado permanece inalterado. 
III. A autonomia do cidadão em relação ao Estado é uma característica da sociedade grega. 
IV. Na sociedade moderna a fronteira entre o público e o privado não é respeitada. 
Em relação ao texto, as afirmativas pertinentes são 
A) I, II  B) I, III   C) I, II, III  D) I, IV   E) III, IV 
 

03) De acordo com o texto, assinale a alternativa que constitui característica da sociedade moderna. 
A) A erradicação do poder do Estado.   D) A iniciativa privada é isenta em relação às regras. 
B) A extinção dos limites entre o público e o privado. E) A sociedade é patriarcal. 
C) O interesse do cidadão nos assuntos políticos. 

 

04) Assinale a função sintática do termo sublinhado em “incapaz de participar da elaboração das decisões...” 
A) Adjunto adnominal.     D) Aposto. 
B) Objeto indireto.      E) Complemento nominal. 
C) Objeto direto preposicionado.             

 

05) Considere a afirmativa “Se o governo não cria regras, a universidade as inventa...” O vocábulo se exerce a 
mesma função sintática em 
A) Os irmãos cumprimentaram-se seriamente.  D) Teríamos chances se ao menos tentássemos. 
B) Nesta terra, vive-se em paz.    E) Não sei se ficaremos em casa. 
C) Ainda se viam ali homens honestos. 

 

06) Relacione as colunas de acordo com a classificação gramatical dos vocábulos sublinhados. 
1. “O poder do estado...”   
2. “Não passava de um insignificante animal...”  
3. “Reinava a vontade do patriarca, que tinha o poder...”  
4. “Se Aristóteles ressuscitasse...”  
5. “Ficaria horrorizado com a interferência...”  

(     ) Pronome relativo. 
(     ) Adjetivo. 
(     ) Conjunção. 
(     ) Substantivo. 
(     ) Preposição. 

A sequência está correta em 
A) 5, 2, 4, 1, 3  B) 4, 1, 5, 3, 2   C) 3, 2, 4, 1, 5   D) 3, 1, 4, 2, 5   E) 4, 2, 3, 1, 5  
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07) “Quando a democracia surgiu na Grécia...” Assinale a alternativa na qual o verbo apresenta, na oração 
proposta, transitividade análoga idêntica ao da frase anterior. 
A) Esse argumento não procede.    D) Não abdicarei de meus direitos. 
B) O professor informou ao diretor sobre sua decisão. E) Ansiava pelo dia de amanhã. 
C) Chamei por você. 

 

08) “Um homem que levasse uma vida exclusivamente privada não passava de um insignificante animal doméstico.” 
A oração destacada é subordinada 
A) adjetiva explicativa.     D) adjetiva restritiva. 
B) substantiva objetiva direta.    E) substantiva apositiva. 
C) substantiva subjetiva. 

 

09) Assinale o período em que se verifica o agente da voz passiva. 
A) “Os assuntos públicos são tratados como questões privadas...” 
B) “É inimaginável uma atividade pública ou privada que não seja regulamentada por lei...” 
C) “Quando a democracia surgiu na Grécia, por volta de 500 a.C...” 
D) “No âmbito doméstico, reinava a vontade do patriarca...” 
E) “A sociedade moderna sequestrou a intimidade do indivíduo.” 

 

10) “Para os gregos, não havia atividade mais apaixonante e gloriosa.” Em relação ao sujeito desta oração, assinale 
a alternativa correspondente. 
A) Não possui sujeito.      D) Possui sujeito simples. 
B) Possui sujeito indeterminado.     E) Possui sujeito composto.   
C) Possui sujeito oculto. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO--MMAATTEEMMÁÁTTIICCOO  
 

11) Seja a sequência (9, ___, ___, ___, 37, ___, 51) uma progressão aritmética. Sobre os números que completam as 
lacunas pode-se afirmar que são  
A) todos ímpares.      D) 3 ímpares e 1 par. 
B) todos pares.      E) 3 pares e 1 ímpar. 
C) 2 ímpares e 2 pares. 

 

12) Numa lanchonete são vendidos pastéis, empadas e croquetes. Sabe-se que o preço da empada é igual ao dobro 
do preço do croquete, e que o valor pago por dois pastéis é igual ao preço de três empadas. Qual das opções de 
compra a seguir é a mais cara?  
A) 2 pastéis e 1 empada.         D) 3 pastéis e 1 croquete. 
B) 3 croquetes e 2 pastéis.       E) 3 empadas e 1 pastel.     
C) 2 empadas e 5 croquetes.    

 

13) Dois veículos possuem 3 e 4 poltronas para os passageiros. De quantas maneiras 6 pessoas poderão ocupar 
essas poltronas, considerando que o veículo maior deve ter todas as suas poltronas ocupadas? 
A) 2.880              B) 2.160             C) 1.280           D) 1.520               E) 2.040                 

 

14) Num shopping são oferecidos 3 meios de transportes para seus clientes: elevador, escada rolante e rampa com 
esteira. Três amigas – Marcela, Ana Paula e Daniela – foram fazer compras neste shopping em horários 
diferentes – manhã, tarde e noite – e utilizaram cada uma um único meio de transporte e diferente das demais. 
Considere que 
• Ana Paula não foi ao shopping à tarde ou utilizou o elevador. 

• a esteira não funciona de manhã e a escada rolante só funciona à tarde. 

• Marcela fez compras antes de Daniela e depois de Ana Paula. 

Utilizaram a escada rolante, o elevador e a rampa com esteira, respectivamente, 
A) Ana Paula, Marcela e Daniela.    D) Ana Paula, Daniela e Marcela. 
B) Daniela, Ana Paula e Marcela.    E) Marcela, Ana Paula e Daniela. 
C) Marcela, Daniela e Ana Paula. 

 

15) No lançamento simultâneo de três dados, um vermelho, um amarelo e um verde, a probabilidade de se obter 
mais de 15 pontos é 
A) 8/45            B) 7/72            C) 5/108          D) 7/216          E) 5/72 
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NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
  

16) Em relação às Intranets, analise as afirmativas. 
I. Rede privada composta por computadores instalados normalmente em uma única área física. 
II. Para que todos os computadores conectados possam trocar informações, precisam utilizar os componentes TCP/IP. 
III. De qualquer lugar do mundo, o usuário pode acessar os dados privados da empresa onde ele trabalha. 
IV. Restrita a um certo público. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II  B) III, IV  C) I, IV   D) I   E) I, II, IV 

 

17) Para que todos os computadores conectados à Internet possam trocar informações, precisam utilizar uma 
linguagem comum. Assinale a alternativa que apresenta os dois componentes que formam tal linguagem. 
A) IPV4/IP  B) TCP/IPV  C) TCP/IPV6  D) HTTP/IP  E) TCP/IP 

 

18) O Microsoft Powerpoint 2003 (configuração padrão) é um programa que integra o pacote Office da Microsoft 
e é utilizado para efetuar apresentações gráficas, muito eficazes. Em relação a tal ferramenta, há quatro 
modos de exibição. Assinale-os.  
A) Normal, Classificação de Slides, Transmissão, Exibição de Cenas. 
B) Normal, Classificação de Slides, Apresentação de Slides, Anotações. 
C) Apresentação de Slides, Panorama, Anotações, Estrutura de Cenas. 
D) Classificação de Slides, Anotações, Normal, Panorama. 
E) Exibição de Cenas, Classificação de Slides, Transmissão, Amostra de Slides. 

 

19) A Microsoft disponibiliza, junto com o Windows, um programa que auxilia o usuário na realização de suas 
cópias de segurança. Sabe-se que o(a) _______________________________ ajuda na recuperação de dados 
previamente “backupeados”. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) restaurador microsoft     D) microsoft backup restaurador 
B) microsoft gerenciador     E) microsoft backup 
C) agenda microsoft 

 

20) O Microsoft Outlook (configuração padrão – idioma português do Brasil) é um programa cliente de correio 
eletrônico desenvolvido pela empresa Microsoft e distribuído juntamente com o Sistema Operacional 
Windows. Alguns comandos são mais utilizados nesta ferramenta. Para redigir uma nova mensagem ou 
responder um e-mail, a forma correta e sequencial de acessar tais funções pelas teclas de atalho, é 
A) Ctrl + N / Ctrl + R     D) Ctrl + X / Ctrl + B 
B) Ctrl + B / Ctrl + R     E) Ctrl + S / Ctrl + N 
C) Ctrl + N / Ctrl + C 

  

NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  DDIIRREEIITTOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
  

21) A Constituição da República Federativa do Brasil tem regra no sentido de que NÃO será objeto de deliberação 
a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o(a) 
A) forma de governo nela prevista.    D) sistema de Estado nela previsto. 
B) sistema de governo nela previsto.   E) enumeração de Estado nela prevista. 
C) forma de Estado nela prevista.  

 

22) Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.   
B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 

caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro ou por determinação judicial. 
C) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

D) A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou 
dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. 

E) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  
 

23) Compete, privativamente, à União legislar sobre  
A) serviço postal.      D) produção e consumo. 
B) orçamento.      E) proteção à infância e juventude.  
C) junta comercial. 
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24) Analise as afirmativas de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. 
I. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

II. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.  

III. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I  B) II   C) III    D) I, II   E) I, II, III 

 

25) Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições, EXCETO: 
A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 
B) Investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 

remuneração. 
C) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 

emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada 
a regra citada na alternativa anterior. 

D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos legais, inclusive promoção por merecimento. 

E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no 
exercício estivesse. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

26) Em 20 de junho de 2011 (Dia Mundial do Refugiado), a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou 
relatório que constata o número de pessoas forçadas a fugir de suas casas para escapar de guerras ou abusos e 
chegou ao patamar mais alto dos últimos 15 anos. Sobre as movimentações físico-territoriais das pessoas no 
planeta é correto afirmar que 
I. a maioria dos refugiados encontra-se nos países desenvolvidos. 
II. o deslocamento ocorre principalmente dentro dos países. 
III. EUA e Europa concentram o maior número de refugiados. 
IV. o maior número de refugiados no Brasil vem da África. 
Os resultados apontados pelo último Relatório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados – ACNUR – 
estão representados nas alternativas 
A) I, III  B) II, IV  C) I, II, III  D) I, III, IV  E) II, III, IV 

 

27) Os conflitos constantes no Oriente Médio e agora deflagrados também no norte da África geram grande 
preocupação e temor internacional, principalmente no que se refere ao mercado financeiro, diante da 
possibilidade de 
A) acarretar o envolvimento das principais nações do planeta em lados opostos, dando início a uma terceira grande 

guerra mundial. 
B) causar quedas significativas nas bolsas de valores asiáticas, atingindo em “efeito dominó” os demais continentes 

de modo a agravar a crise já existente. 
C) destruição das principais áreas produtoras de minério de ferro do planeta, causando falências generalizadas nas 

diversas indústrias que necessitam desta matéria-prima. 
D) fechamento dos canais que liberam o trânsito dos navios oriundos da Europa e América do Norte ao Oceano 

Pacífico e mercados asiáticos. 
E) gerar uma nova crise do petróleo, como as desencadeadas na década de 1970, quando ocorreram a guerra de Yom 

Kippor e a Revolução Iraniana. 
 

28) O Conselho de Segurança é considerado o organismo mais poderoso da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Desde 2005, há um relatório que propõe a expansão do número de nações permanentes e com direito a 
veto, o que vem despertando o interesse de diversas nações em desenvolvimento, entre elas, o Brasil, que 
desenvolve forte campanha para a conquista deste posto. Atualmente, ocupam as cinco cadeiras definitivas no 
Conselho 
A) Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido. 
B) África do Sul, Austrália, Estados Unidos, França, Japão. 
C) China, Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido. 
D) China, Estados Unidos, Japão, Rússia, União Europeia. 
E) Estados Unidos, França, Japão, Rússia, Reino Unido. 
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*Leia o texto a seguir e responda às questões 29 e 30. 
 

Considerado uma das mais significativas obras literárias dos últimos tempos e se mantendo durante vários meses 
entre os mais vendidos do país, o livro 1808 (São Paulo: Planeta, 2007), de Laurentino Gomes, trata de um dos períodos mais 
importantes da história do Brasil e Portugal e se apresenta, em seu subtítulo, da seguinte forma: “Como uma rainha louca, 
um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil”. O 
período retratado vem sendo, desde 2008, quando se completaram 200 anos, discutido e revisitado em diversas obras, 
eventos e veículos de comunicação no Brasil, portanto, trata-se de um fato que não pode ser menosprezado pelos 
brasileiros, pois suas consequências alicerçaram o desenvolvimento e a independência política de nosso país.  
 

29) Os personagens designados como “rainha louca” e “príncipe medroso” são, respectivamente, 
A) Carlota Joaquina e Dom João IV.    D) Marquesa de Santos e Dom Pedro I. 
B) Catarina de Médici e Dom Pedro II.    E) Princesa Isabel e Duque de Caxias. 
C) Maria I e Dom João VI. 

 

30) O município em que a corte portuguesa se instalou definitivamente em 1808, no Brasil, foi  
A) Recife.  B) Rio de Janeiro. C) Salvador.  D) São Luís.  E) São Paulo. 
   

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

31) Sobre os aspectos relacionados aos sistemas agrossilviculturais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas.  
(     ) Permitem aliar o aspecto conservacionista das florestas com o ciclo curto das culturas agrícolas. 
(     ) Apresentam um uso mais intensivo da terra, devido à retirada de grande parte da produção e, consequentemente, 

à saída dos nutrientes do local, podendo causar um distúrbio no ciclo mineral. Além disso, a competição 
existente entre as espécies pode ocasionar perdas e danos ao ecossistema devido às reações com substâncias 
químicas, concorrência por luz, água ou nutrientes. 

(     ) A implantação destes sistemas não exige conhecimentos aprofundados por parte do produtor. A facilidade de 
introduzir mecanização nestes sistemas propicia baixa exigência de mão-de-obra humana. 

(     ) Propiciam maior variedade de produtos e/ou serviços da mesma área de terra (alimentos, lenha, adubo verde, 
plantas medicinais e ornamentais, sombra, quebra-ventos e embelezamento da paisagem). 

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

 

32) O uso de dejetos de animais (por exemplo, suínos) como adubos orgânicos tem sido uma prática cada vez mais 
difundida, uma vez que contribui para gerar renda extra aos produtores, diminuir a poluição ambiental (em 
variados compartimentos), dentre outras vantagens. São parâmetros determinantes para tornar esta prática 
economicamente viável, EXCETO: 
A) Concentração de hidrogênio, cloro e alumínio (H-Cl-Al) nos dejetos são determinantes na fertilidade do adubo. 
B) Instalações, equipamentos e manejo adequado dos dejetos. 
C) Distância entre o depósito dos adubos orgânicos produzidos e a lavoura receptora destes e a velocidade de 

deslocamento (depende da topografia e condições do terreno) para a entrega. 
D) Grau de diluição dos dejetos, ocasionado por vazamentos hidráulicos, por exemplo. Quanto menor esta diluição, 

melhor para a produção do adubo orgânico. 
E) Aspectos ambientais como: disponibilidade de área, tipo de solo, distância de mananciais e dose de aplicação do 

adubo orgânico. 
 

33) Sobre o manejo de áreas degradas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Em áreas desmatadas para a prática da agricultura na Amazônia, via de regra, é comum a rápida degradação de 

matéria orgânica devido às altas temperaturas; associada à elevada pluviosidade, ocorre a lixiviação dos 
nutrientes e a erosão do solo, com perda de fertilidade natural, levando à degradação dessas áreas.  

(     ) A presença de matéria orgânica no solo diminui a infiltração, aumentando a ocorrência de escoamento 
superficial e a erosão.  

(     ) A prática constante de revolver o solo ocasiona maiores perdas de matéria orgânica, aumentando a densidade 
aparente do solo nos 30 cm superficiais. Isto diminui a porosidade e a aeração, prejudicando o enraizamento, a 
fauna edáfica e a infiltração d’água.  

(     ) A rotação de culturas dificulta a recuperação de áreas degradadas, uma vez que as distintas espécies utilizadas 
causam superexploração do solo, causando erosão e assoreamento dos corpos d’água. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, V B) F, V, V, F  C) V, F, V, F  D) V, V, F, F  E) F, V, F, V 
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34) “A biomassa de madeira responde atualmente por cerca de ________ da matriz energética mundial e ________ 
da brasileira. A geração de energia, em todas as suas formas, é responsável por cerca de 64% de toda a 
emissão de gases do efeito estufa em termos de CO2 equivalente e por ________ do total de CO2 emitido.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 19% / 84% / 14%     D) 9% / 14% / 84%   
B) 99% / 94% / 24%     E) 59% / 54% / 64% 
C) 29% / 34% / 34%   

 

35) O teor de óleo é um fator crucial na adoção de certa matéria-prima para produção de biodiesel. Assinale a 
alternativa que apresenta a maior porcentagem de teor de óleo (considerando estudos realizados no Brasil). 
A) Mamona. B) Dendê.  C) Soja.   D) Girassol.  E) Babaçu. 

 

36) A respeito dos micro-organismos do solo, analise. 
I. A biomassa dos micro-organismos é reciclada cerca de 10 vezes mais lentamente que a fração orgânica morta do 
solo; assim sendo, tem-se que a quantidade de nutrientes presentes nas células dos micro-organismos é pouco 
significativa perante a ciclagem de nutrientes em todo o ecossistema. 

II. Apesar de constituírem somente 1 a 4 % do carbono total e ocuparem menos de 5% do espaço poroso do solo, a 
diversidade e a quantidade dos micro-organismos é bastante elevada. 

III. De uma maneira geral, os micro-organismos estão envolvidos em vários processos de grande interesse 
agronômico, tais como decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, fixação biológica do nitrogênio, 
produção de substâncias promotoras ou inibidoras de crescimento, dentre outros. 

IV. São representados por cinco grandes grupos: bactérias, actinomicetos, protozoários, fungos e algas. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II, III, IV B) I, II, IV       C) I, III   D) IV   E) I, II, III      

 

37) Sobre os aspectos básicos de climatologia, analise. 
I. O ozônio (O3) concentra-se entre as altitudes de 13 e 35 km da atmosfera; seu conteúdo é baixo nas proximidades 
da Linha Equador e alto em direção aos polos, em latitudes maiores de 50º. 

II. Precipitação convectiva pode ser definida como a chuva causada inteira, ou principalmente pela elevação do ar 
úmido sobre terreno elevado (por exemplo, montanhas). 

III. O relevo tem um efeito atenuador sobre a temperatura, principalmente porque a temperatura do ar, normalmente 
diminui com a altitude crescente a uma taxa média de 0,6ºC a cada 100 m. 

IV. Os quatro principais gases encontrados na atmosfera terrestre são, em ordem decrescente: nitrogênio (N2), oxigênio 
(O2), argônio (Ar) e dióxido de carbono (CO2).  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II, III      B) I, IV       C) II, IV       D) I, III, IV  E) I, II, III 

 

38) Sobre os efeitos das variadas modalidades de plantio sobre os solos, analise. 
I. O impacto econômico da compactação do solo é difícil de ser mensurado, devido à influência de um grande 
número de fatores; contudo, a redução de produtividade tem sido reportada como sendo de 70% a 90%. 

II. Com o passar dos anos, a densidade do solo sob plantio direto (SPD) pode aumentar devido à diminuição do teor 
de matéria orgânica na camada superficial. 

III. A compactação do solo, ao reduzir a infiltração de água, aumenta o risco de erosão e de déficit hídrico e nutricional 
das plantas, fazendo com que as raízes se desenvolvam na superfície. 

IV. O acúmulo de material orgânico no plantio direto tem origem na inexistência de revolvimento do solo, que resulta 
em menores taxas de decomposição do material orgânico e em menores perdas por erosão. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II, IV       B) I, II       C) I, II, IV       D) I, II, III  E) III, IV 

 

39) No Brasil, a penalidade para quem produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar 
OGM ou seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos 
órgãos e entidades de registro e fiscalização é de  
A) multa e obrigação de indenizar o governo estadual. 
B) reclusão, de um a dois anos, e multa. 
C) reclusão, de dois a cinco anos. 
D) reclusão, de três a seis anos, e multa. 
E) ainda não há esta previsão de penalidades na legislação brasileira. 

 

40) “Cerca de ________ de toda água líquida da Terra é água doce, sendo que ________ desta quantidade encontra-
se na Bacia Amazônica.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 2,5% / 15% B) 6,5% / 25%   C) 25,5% / 35% D) 12,5% / 5%  E) 11,5% / 0,5% 
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41) O Brasil possui cerca de 4.450.000 hectares irrigados. Assinale a alternativa que exibe, em ordem 
DECRESCENTE, as três regiões brasileiras que mais adotam tal prática.  
A) Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste.   D) Centro-Oeste, Sudeste, Norte. 
B) Norte, Nordeste, Sul.      E) Sul, Centro-Oeste, Norte. 
C) Sudeste, Sul, Nordeste. 

 

42) Sobre o intemperismo e suas características, analise. 
I. O intemperismo físico é observado em quaisquer ambientes, embora seja favorecido em ambientes onde ocorrem 
fortes variações de temperatura, de clima seco e pouca ou nenhuma vegetação, ou seja, em ambientes áridos ou 
semi-áridos. 

II. O principal agente de intemperismo químico é o CO2 da atmosfera, que infiltra e percola nas rochas, sendo o seu 
efeito mais intenso, na medida em que se nitrifica devido à dissolução de O3 e à presença de ácidos inorgânicos.  

III. Os micro-organismos (fungos e bactérias) iniciam o intemperismo biológico da rocha; são seguidos por líquens, 
algas e musgos, sendo os últimos estágios associados com vegetais superiores. 

IV. Os materiais que se encontram na superfície da Terra são, em sua maior parte, produto das transformações que a 
litosfera sofre na sua interação com a atmosfera, com a hidrosfera e com a biosfera, ou seja, são produtos do 
intemperismo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II, IV   B) I, III  C) I, III, IV  D) II, III       E) II, III, IV      

 

43) “Solos com velocidade de infiltração básica maior que 60 mm/h devem ser irrigados pelos métodos: 
____________________ ou ____________________. Para velocidades de infiltração inferiores a 12 mm/h, em 
áreas inclinadas, o método mais adequado é ____________________.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) superfície / irrigação localizada / sub-irrigação  D) irrigação localizada / superfície / irrigação 
B) aspersão / irrigação localizada / irrigação localizada E) quimigação / irrigação localizada / sub-irrigação 
C) sub-irrigação / superfície / aspersão localizada 

 

44) Acerca das nascentes, suas características e seu manejo, analise. 
I. A nascente é o afloramento ou manifestação do lençol freático na superfície do solo, cujo desempenho e 
características são resultantes do ocorrido, em termos de infiltração, exclusivamente em sua área de preservação 
permanente. 

II. Nas partes altas da bacia, é indispensável para a recuperação e conservação das nascentes, a presença de árvores 
nos topos dos morros e das seções convexas, estendendo-se até 1/3 das encostas.  

III. Devem ser retiradas todas e quaisquer habitações, galinheiros, estábulos, pocilgas, depósitos de defensivos ou outra 
construção que possam, ou por infiltração das excreções e produtos químicos, ou por carreamento superficial 
(enxurradas), contaminar o lençol freático bem como poluir diretamente a nascente. 

IV. Quando a água de uma nascente se turva facilmente após uma chuva, é sinal de que há uma deficiente capacidade 
de infiltração da água na área de preservação permanente ou mesmo do seu terreno circundante. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, IV   B) II, III  C) I, II, IV  D) I, III       E) II, III, IV      

 

45) Sobre a colheita do milho em Rondônia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O teor de umidade dos grãos ideal para a colheita está em torno de 33-35%, acima deste teor a colheita é 

dificultada, e acima de 41% pode haver danos antes e durante a operação de colheita. Devido à alta umidade 
relativa do ar na região de Rondônia, a umidade do grão no início do período de armazenamento deverá ser de 
32%. 

(     ) A temperatura do ar de secagem não pode exceder a 44ºC no caso de sementes, 55ºC para grãos que se destinam 
à indústria de moagem e 82ºC para os destinados à fabricação de ração, sob pena de comprometer a qualidade. 
Os grãos deverão sofrer resfriamento antes da armazenagem. Para secagem de sementes a temperatura deverá 
ser inferior a 43ºC, sob risco de redução de germinação e vigor da semente. 

(     ) Nas áreas destinadas à produção de sementes a colheita deve ser realizada até no máximo 30 dias após a dobra, 
podendo-se ainda evitar a operação de dobra. Para a produção de grãos, a colheita deve ser feita no período 
menos chuvoso. 

(     ) Em lavouras bem conduzidas, na umidade adequada e com uso de colhedoras apropriadas, as perdas de grãos 
não deverão exceder 60 kg/ha. De modo geral, na colheita mecanizada, pode-se estabelecer velocidades (de 
colheita) com variação de 4-7 km/h, com perdas toleráveis. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F B) F, F, V, F  C) V, V, F, V  D) F, V, V, V  E) V, F, F, F 
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46) Assinale a alternativa que indica os anos em que o governo federal inseriu o Estado de Rondônia na zona livre 
de peste suína clássica e na zona livre de febre aftosa, respectivamente. 
A) 2011 e 2010. B) 1999 e 1996. C) 2006 e 2004. D) 2001 e 2003. E) 2000 e 2009. 

 

47) Sobre os aspectos consagrados relativos à arborização urbana, analise. 
I. É aconselhável evitar espécies de árvores que tornem necessária a poda frequente, tenham cerne frágil ou caule e 
ramos quebradiços e sejam suscetíveis ao ataque de cupins, brocas ou agentes patogênicos. 

II. Em volta das árvores plantadas deverá ser implantada uma área impermeável, de tal forma que dificulte a 
infiltração de água e a aeração do solo, fatores prejudiciais ao desenvolvimento radicular e foliar. 

III. Sob rede elétrica é possível o plantio de árvores de grande porte, desde que a muda não seja plantada no 
alinhamento da rede, e que a copa das árvores seja conduzida precocemente, através do trato cultural adequado, 
acima dessa rede. 

IV. Recomenda-se a utilização de enfeites e iluminação como, por exemplo, os de festas natalinas, uma vez que este 
procedimento é útil no atrativo de insetos benéficos, como as cigarras. 

V. Não se recomenda, em nenhuma circunstância, a caiação ou a pintura das árvores. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, III, V      B) II, V       C) III, IV       D) I, II, III, V  E) II, III, IV 

 

48) Para qualquer mercadoria, costuma-se falar em diferentes níveis de mercado, mesmo no caso de produtos 
agropecuários. “O mercado _____________ refere-se àquele segmento do mercado onde as transações mais 
volumosas têm lugar. O mercado _____________ (vendedores) é aquele onde os consumidores adquirem suas 
mercadorias. O mercado em que a produção é oferecida aos intermediários é o ______________.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) varejista / atacadista / do produtor   D) de ações / de commodities / do atravessador 
B) atacadista / do produtor / varejista    E) atacadista / varejista / do produtor  
C) do produtor / atacadista / varejista  

 

49) Segundo a Instrução Normativa nº. 3/2000 (MAPA), assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
dos procedimentos para o abate humanitário de animais de açougue e aves domésticas. 
A) Contenção / início da insensibilização e insensibilização / operação de sangria.    
B) Insensibilização / operação de sangria.   
C) Contenção / operação de sangria.   
D) Disparo de arma de fogo na fronte craniana. 
E) Operação de sangria / contenção / insensibilização. 
 

50) Sobre os fatores que influenciam no deflúvio em uma bacia hidrográfica, analise. 
I. A temperatura do ar, ventos, pressão barométrica, radiação solar, umidade relativa e, principalmente, a cobertura 
vegetal são fatores muito atuantes na evapotranspiração de uma bacia hidrográfica. 

II. A altitude é uma característica fisiográfica importante, pois em locais mais altos a precipitação média anual tende a 
ser menor, assim como são maiores a temperatura e a evapotranspiração. 

III. O grau de urbanização da bacia resulta, em geral, em um aumento da área impermeabilizada na sua superfície, o 
que ocasiona uma elevação do escoamento superficial, dos picos de cheia, da sedimentação dos cursos d’água e da 
poluição da água. 

IV. A cobertura vegetal, por sua influência sobre processos hidrológicos, como interceptação, transpiração, infiltração 
e percolação, constitui-se num dos fatores mais importantes que afetam a produção de água em microbacias. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II, III   B) I, IV       C) I, III, IV  D) II, IV  E) I, II, III      
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