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ESTADO DO PARANÁ 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015 

EDITAL Nº 01/2015  

 

 
 

 
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 
 

INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deve verificar se o caderno de prova que recebeu está completo e se as questões estão legíveis, somente 
quando o fiscal autorizar. Caso o mesmo esteja incompleto ou ilegível, deverá solicitar imediatamente outro ao fiscal. 
Não serão aceitas reclamações posteriores. Leia as instruções abaixo e após preencha seus dados ao final desta 
página.  
 
DO MATERIAL PERMITIDO:  Para realização das provas, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica, 
com tinta azul ou preta e documento de identidade. Os demais pertences serão colocados em local indicado pelo 
fiscal. Aparelhos eletro-eletrônicos, tais como telefones celulares e outros deverão permanecer desligados, sob pena 
de eliminação do candidato. 
 
DAS PROVAS:  A interpretação das questões faz parte do Processo Seletivo Simplificado, portanto não serão 
permitidos questionamentos aos fiscais sobre o conteúdo das mesmas. A duração máxima da prova será de 03 horas. 
 
DA GRADE DE RESPOSTA:  Não deverá ser feita nenhuma marca fora dos campos reservados às respostas. A grade 
de respostas não será substituída em caso de marcação errada ou rasura, salvo defeito de impressão. 
A grade de resposta deverá ser marcada conforme o modelo abaixo. 
 
                          Exemplo:    A        B       C       D       E 
 
DA SAÍDA DA SALA:  Os dois últimos candidatos a permanecerem na sala deverão sair juntos do recinto, após 
rubricar o lacre dos envelopes dos cadernos de prova e das grades de resposta, assim como assinar a Ata de 
aplicação das Provas Escritas. 
 
DO GABARITO  
O gabarito será divulgado no dia 25 de maio de 2015, a partir das 17h  no site www.premierconcursos.com.br, em 
caráter meramente informativo. 

 
PONTUAÇÃO: 

 
Disciplina Nº Questões N° Pts/ questão Nº Pontos 

Língua Portuguesa 08 2,5 20 
Informática 06 2,5 15 
Matemática 06 2,5 15 
Legislação e Conhecimentos Específicos 20 2,5 50 
Total 40 - 100 

 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

Nome: ________________________________________________________________________________________ 

 
 
Documento de identidade: _____________________    Assinatura: ________________________________________ 





CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto. 

Pegada em fezes revela hábitos de réptil herbívoro 
 

1. A capacidade dos paleontólogos de resgatar  
2. detalhes do comportamento de criaturas extintas  
3. está expondo algumas delas ao que, em termos  
4. humanos, só poderia ser chamado de ridículo. É o  
5. caso de um dicinodonte (réptil herbívoro  
6. aparentado aos ancestrais dos mamíferos) que  
7. pastava pelo que hoje é o Rio Grande do Sul. Os  
8. cientistas não só acharam as fezes fossilizadas do  
9. bicho como também flagraram pegadas dele em  
10. cima das mesmas fezes. 
11. O achado, feito por Paulo Souto, do Instituto de  
12. Geociências da UFRJ (Universidade Federal do  
13. Rio de Janeiro), tem implicações que vão além de  
14. uma mera situação embaraçosa de 230 milhões  
15. de anos. [...] 
16. Agora, a análise dos coprólitos do dicinodonte 
17.  gaúcho revela detalhes de sua dieta e até de seu  
18. comportamento - provavelmente gregário, como  
19. qualquer grande herbívoro de hoje que se preze... 
20. Os dicinodontes, entre eles o gaúcho  
21. Dicinodontosaurus estudado pelo pesquisador,  
22. viveram na época em que estavam surgindo as  
23. primeiras formas de dinossauros - pequenos  
24. herbívoros e carnívoros bípedes de no máximo 
25. 2 m de comprimento. [...] 
26. Souto conta que as marcas de pegadas estavam  
27. claras mesmo a olho nu, o que o levou a procurar 
28.  a ajuda de colegas como Ismar Carvalho,  
29. também da UFRJ, e o italiano Giuseppe Leonardi.  
30. "Por terem sido feitas em material muito mole, é  
31. difícil identificá-las com precisão, mas uma das  
32. possibilidades mais fortes é que ela tenha sido  
33. feita por um filhote de dicinodonte", explica ele. 
34. Seria um indício de dois comportamentos inferidos  
35. antes para a espécie: a vida em manada e o  
36. cuidado com os filhotes. Isso porque, como os  
37. grandes mamíferos africanos de hoje, a vida em  
38. bandos implicaria um pisoteamento constante dos 
39.  dejetos do vizinho (ou dos próprios).  
40. A ideia de que possa ter sido um filhote o autor  
41. das pegadas vem tanto de seu tamanho modesto  
42. quanto de que ele viajaria lado a lado com a mãe.  
43. Contudo, não está descartada a hipótese de que  
44. um cinodonte (animal muito menor e carnívoro,  
45. parente distante dos herbívoros) tenha feito a  
46. pegada ao tentar capturar um filhote. 
47. Souto também analisou ao microscópio cortes  
48. ultrafinos de outras fezes e conseguiu encontrar  
49. restos de vegetais fossilizados que revelam a  
50. dieta dos dicinodontes. Como a grama ainda não  
51. existia, eles comiam samambaias e coníferas  
52. (parentes dos pinheiros). [...] 
53. "É por isso que os coprólitos são interessantes.  
54. São verdadeiras caixas de Pandora, nunca se sabe 

o que vai sair dali", diz o pesquisador. 
 

LOPES, Reinaldo José. Pegadas em fezes revela hábitos de 
réptil herbívoro. Folha de S.Paulo, 2005. Adaptado de 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u13181.shtml 
 

 
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 

 
 
01 - Este texto corresponde a uma notícia de divulgação 
científica. Em relação o texto, podemos afirmar que: 
I - Este texto se destina a crianças interessadas em 
paleontologia. 
II - O produtor do texto não se dirige ao leitor através de 
marcas linguísticas e isso provoca um efeito de sentido 
de afastamento entre o produtor e o leitor do texto. 
III - Explicar porque os paleontólogos usam coprólitos 
como fonte de pesquisa. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 
 
02 - De acordo com o autor, “Os dicinodontes, entre eles 
o gaúcho Dicinodontosaurus estudado pelo pesquisador, 
viveram na época em que estavam surgindo as 
primeiras formas de dinossauros - pequenos herbívoros 
e carnívoros bípedes de no máximo 2 m de 
comprimento.” (linhas 20 a 25).  O que o uso dos verbos 
“viveram” e “estavam surgindo” revelam em relação ao 
grau de certeza das informações expressas neste 
trecho? 
a) Não revelam nenhum grau de certeza em relação às 

informações. 
b) Não revelam nenhum grau de incerteza em relação 

às informações. 
c) Não é possível identificar grau de certeza através dos 

verbos destacados. 
d) Os verbos revelam certeza em relação às 

informações. 
e) Os verbos revelam incerteza em relação às 

informações. 
 
03 - "Por terem sido feitas em material muito mole, é 
difícil identificá-las com precisão, mas uma das 
possibilidades mais fortes é que ela tenha sido feita por 
um filhote de dicinodonte” (linhas 30 a 33).  Que 
diferença de sentido acarretaria a troca da palavra 
“possibilidades” por “certezas”?  
I - A substituição da palavra “possibilidades” pela palavra 
“certezas” altera o grau de certeza das informações 
expressas: da certeza se passaria à dúvida sobre a 
origem das pegadas. 
II - Não é possível fazer a troca de palavras proposta no 
enunciado da pergunta. 
III - A substituição da palavra “possibilidades” pela 
palavra “certezas” altera o grau de certeza das 
informações expressas: da dúvida se passaria à certeza 
sobre a origem das pegadas. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Nenhum dos itens está correto. 

 
 
 
 
 



04 - Observe o uso da crase nas frases abaixo e 
assinale C (certo) ou E (errado). 
(   ) Foi à Tramandaí ver o mar.  
(   ) Ela foi à casa do namorado.  
(   ) À tarde eu sempre tenho muitas tarefas a fazer.  
(   ) Os jogadores assistiram à partida de futebol.  
Assinale a alternativa que, na sequência, completa os 
parênteses, corretamente. 

a) C, E, C, C 
b) C, E, C, E 
c) E, E, C, C 
d) C, E, E, C 
e) E, C, C, C 

 
05 - “A introdução ou o primeiro parágrafo de um artigo 
de divulgação científica são cruciais para ‘fisgar’ a 
atenção do leitor e motivá-lo a chegar até o fim do 
texto".(VIEIRA, C. L.), Analise as alternativas em relação 
a este aspecto. 
I - O primeiro parágrafo do texto procura chamar à 
atenção o leitor quando o produtor do texto anuncia uma 
nova descoberta da Paleontologia, mas não fornece 
maiores detalhes sobre ela, motivando o leitor a 
prosseguir a leitura.  
II - O primeiro parágrafo do texto apresenta detalhes 
sobre a nova descoberta da Paleontologia, deixando 
claro ao leitor qual é essa grande descoberta. 
III - O primeiro parágrafo do texto traz informações sobre 
as pesquisas realizadas pelos cientistas que estudam os 
coprólitos. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Nenhum dos itens está correto. 

 
 
06 - O pronome oblíquo “-las” (linha 31) retoma: 

a) Fezes. 
b) Material. 
c) Possibilidades. 
d) Marcas de pegadas. 
e) Fêmea de dicinodonte. 

 
 
07 -  Assinale a alternativa que apresenta a frase correta 
levando em consideração a concordância nominal. 
a) Ela mesmo explicou o fato científico em sua 

reportagem. 
b) Foi muito criticado pelos cientistas a publicação da 

pesquisa. 
c) Muito obrigada, meu amor, disse-me emocionada. 
d) Anexos, remeto-lhes as últimas provas. 
e) Ela ficou meia preocupada com os resultados. 

 
 
 

08 - Qual a função do uso dos parênteses nas linhas 05 
e 06? 
 

a)  Introduzir uma nova voz no texto. 
b) Destacar a informação apresentada. 
c) Trazer uma explicação sobre o dicinodonte. 
d) Separar as informações apresentadas no texto. 
e) Destacar um trecho copiado pelo autor do outro 

texto. 
 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
 

09 - Em informática, qual o termo utilizado para indicar a 
parte lógica de um sistema de computação, ou seja, 
linguagens e programas: 
a) Hardware 
b) Software 
c) Firmware 
d) Netware 
e) Peopleware 

 
10 – O software Microsoft Windows 7 é uma das muitas 
modalidades existentes de: 
a) Sistemas Operacionais 
b) Sistemas de Arquivos. 
c) Sistemas Principais. 
d) Sistemas Embarcados.  
e) Sistemas de Gerenciamento. 

 
11 – O  botão   desligar                                      do  
Microsoft  Windows 7 oferece várias opções de ações ao 
ser clicado.  
I – Fazer Logoff. 
II – Resetar. 
III – Encerrar. 
IV – Suspender. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 
12– O Internet Explorer atribui automaticamente a todos 
os sites uma zona de segurança. Cada zona apresenta 
um nível de segurança padrão diferente que determina 
que tipo de conteúdo deve ser bloqueado para 
determinado site. Dependendo do nível de segurança de 
um site, algum tipo de conteúdo poderá ser bloqueado 
até que você escolha permiti-lo. Das alternativas abaixo, 
qual apresenta todas as zonas de segurança possíveis de 
configuração? 
a) Intranet local, Sites confiáveis e Sites seguros 
b) Intranet local, Sites confiáveis e Sites restritos 
c) Internet, Intranet local, Sites confiáveis e Sites 

deletados. 
d) Internet, Intranet local e Sites restritos. 
e) Internet, Intranet local, Sites confiáveis e Sites 

restritos. 
 
13– O Internet Explorer atribui automaticamente a todos 
os sites uma zona de segurança. Cada zona apresenta 
um nível de segurança padrão diferente que determina 
que tipo de conteúdo deve ser bloqueado para 
determinado site. Dependendo do nível de segurança de 
um site, algum tipo de conteúdo poderá ser bloqueado 
até que você escolha permiti-lo. Das alternativas abaixo, 
qual apresenta uma zona de segurança possível de 
configuração? 
a) Sites deletados. 
b) Sites Irrestritos. 
c) Sites Inseguros. 
d) Intranet local. 
e) DMZ – Zona Desmilitarizada. 

 



14- Observe as afirmações com as seguintes lacunas. 
I - Uma “figura” que representa um programa, uma 
unidade de disco, um arquivo, uma pasta ou outro item 
trata- se de um ________. 
II - Arial, Times New Roman e Courier são exemplos de 
estilos de __________. 
III - As informações gravadas em computadores são 
chamadas de ___________. 
Assinale a sequência correta que preenche as lacunas 
acima. 

a) Arquivo, ícone e pastas 
b) Arquivos, ícone, backup 
c) Arquivos, extensões de arquivos, backup 
d) Arquivos de vídeo, fonte e backup 
e) Ícone, fonte, arquivos 

 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 

15 - Qual a função que representa o valor a ser pago 
após o desconto de 4% sobre o valor x de uma 
mercadoria? 

a) f(x) = x - 4 
b) f(x) = 1,4x 
c) f(x) = -4x 
d) f(x) = 1,04x 
e) f(x) = 0,96x 

 
16 - O resultado da seguinte  expressão:  

2.(-5-1)0 + (-30+2) - (-2)3 ...  
é um número que esta entre: 
a) 17 e 23 
b) -17 e -23 
c) 30 e 35 
d) -30 e -35 
e) 35 e 40 
 

17 - Sabendo que x = 0,25, calcule o valor da expressão          

 = 

a) 0,5 
b) -0,5 
c) 0 
d) 0,25 
e) -0,25 

 
18 - Num concurso público inscreveram-se 15000 
candidatos e foram aprovados 6000 candidatos. Qual foi 
o percentual de aprovados? 

a) 40% 
b) 20% 
c) 4% 
d) 6000% 
e) 60% 
 

19 - Um investimento de Renda Fixa oferece uma taxa de 
juros (compostos) mensal de 3 % ao mês. Sabendo que 
apliquei R$ 5 000,00 nessa Renda Fixa, quanto vou ter 
de montante ao final de 4 meses? 

a) R$ 7 250,50 
b) R$ 5 627, 54 
c) R$ 7 500,00 
d) R$ 6 250,50 
e) R$ 6 550,50 

 

 
20 – Em uma empresa são produzidas 201 peças por dia, 
com 1 turno de trabalho de 8 horas diárias e 6 operários; 
se fosse diminuída a quantidade  de operários para 4 e 
reduzido o turno de trabalho para 4 horas, quantas peças 
seriam produzidas por turno? 
a) 67 peças. 
b) 58 peças 
c) 75 peças. 
d) 87 peças. 
e) 100 peças. 
 
 
 

PROVA DE LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 

 
 
21 – De acordo com Art. 7º da lei federal nº 5.194 de 24 
de dezembro de 1966, as atividades e atribuições 
profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro-agrônomo, entre outros itens, consistem em: 
I - desempenho de cargos, funções e comissões em 
entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de 
economia mista e privada;  
II - planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, 
cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de 
recursos naturais e desenvolvimento da produção 
industrial e agropecuária;  
III - estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, 
perícias, pareceres e divulgação técnica;  
IV - ensino, pesquisas, experimentação e ensaios; 
fiscalização de obras e serviços técnicos;  
V - direção de obras e serviços técnicos; execução de 
obras e serviços técnicos; produção técnica 
especializada, industrial ou agro-pecuária.  
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos. 
d) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 

 
22 – Analise as alternativas e assinale a incorreta.  
De acordo com Art. 6º da lei federal nº 5.194 de 24 de 
dezembro de 1966, exerce ilegalmente a profissão de 
engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:  
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou 

prestar serviços público ou privado reservados aos 
profissionais de que trata esta lei e que não possua 
registro nos Conselhos Regionais;  

b) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, 
firmas, organizações ou emprêsas executoras de 
obras e serviços sem sua real participação nos 
trabalhos delas;  

c) o profissional que, suspenso de seu exercício, 
continue em atividade;  

d) o profissional que se incumbir das atividades 
relacionadas às atribuições discriminadas em seu 
registro;  

e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade 
de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas 
aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da 
agronomia, com infringência do disposto no parágrafo 
único do Ed. extra 8º desta lei. 

 



23 – De acordo com o Art. 4º da lei no 9.972/2000 ficam 
autorizadas a exercer a classificação de que trata esta 
Lei, mediante credenciamento do Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento e conforme procedimentos e 
exigências contidos em regulamento: 
I – os Estados e o Distrito Federal, diretamente ou por 
intermédio de órgãos ou empresas especializadas; 
II – as cooperativas agrícolas e as empresas ou 
entidades especializadas na atividade;  
III – as bolsas de mercadorias, as universidades e 
institutos de pesquisa. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
24 – Analise os itens conforme Art. 1º da Instrução 
Normativa Conjunta nº 009/2002, do Estado do Paraná. 
 As embalagens destinadas ao acondicionamento de 
produtos hortícolas "in natura" devem atender, sem 
prejuízo das exigências dispostas nas demais legislações 
específicas, aos seguintes requisitos: 
I - devem ser mantidas em locais escuros; 
II - podem ser descartáveis ou retornáveis; as retornáveis 
devem ser resistentes ao manuseio a que se destinam, 
às operações de higienização e não devem se constituir 
em veículos de contaminação; 
III - devem estar de acordo com as disposições 
específicas referentes às Boas Práticas de Fabricação, 
ao uso apropriado e às normas higiênico-sanitárias 
relativas a alimentos; 
IV - as informações obrigatórias de marcação ou 
rotulagem, referentes às indicações quantitativas, 
qualitativas e a outras exigidas para o produto devem 
estar de acordo com as legislações específicas 
estabelecidas pelos órgãos oficiais envolvidos. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 
25– Conforme ABNT NBR 10004:2004 um resíduo é 
caracterizado como reativo (código de identificação D003) 
se uma amostra representativa dele, obtida segundo a 
ABNT NBR 10007, apresentar uma das seguintes 
propriedades: 
I - ser normalmente instável e reagir de forma violenta e 
imediata, sem detonar; 
II - não reagir violentamente com a água e formar 
misturas potencialmente explosivas com a água; 
III - gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades 
suficientes para provocar danos à saúde pública ou ao 
meio ambiente, quando misturados com a água; 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
 
 

26 – Analise os itens conforme as Boas práticas na 
distribuição de hortifrutícolas- Um Guia Prático, quando 
trata das condições ambientais. 
Uma empresa de distribuição de alimentos deve estar 
localizada em área salubre, ou seja, livre de objetos em 
desuso ao redor, água parada, lixo, insetos ou pragas. Ao 
redor, a pavimentação adequada evita a entrada de 
poeira e sujidades nas áreas de armazenamento e 
distribuição. Dentro da empresa alguns itens são 
importantes para a manutenção da higiene e da 
organização:  
I - Pisos, paredes e teto devem ser feitos de material 
resistente e revestido com tinta lavável ou outro material 
liso, lavável e impermeável. 
II - Todo o sistema elétrico deve estar embutido, evitando 
acidentes e propiciando a higiene do local. 
III - Luminárias de câmaras de maturação ou de 
refrigeração devem possuir proteção contra quedas e 
estilhaços. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
 
27 – Analise os itens de acordo com os Artigos 13, 14 e 
15  da Lei no 9.972/2000 e responda a questão. 
I - A fiscalização do exercício das profissões de técnico 
industrial e de técnico agrícola de 2º grau será exercida 
pelos demais profissionais. 
II - Os profissionais de que trata este Decreto só poderão 
exercer a profissão após o registro nos respectivos 
Conselhos Profissionais da jurisdição de exercício de sua 
atividade. 
III - Ao profissional registrado em Conselho de 
Fiscalização do Exercício Profissional será expedida 
Carteira Profissional de Técnico, conforme modelo 
aprovado pelo respectivo Órgão, a qual substituirá o 
diploma, valendo como documento de identidade e terá fé 
pública. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
 
28– Conforme o Art.14 da Lei Estadual do Paraná n° 
12493/1999, ficam proibidas, em todo o território do 
Estado do Paraná, as seguintes formas de destinação 
final de resíduos sólidos, inclusive pneus usados: 
I - lançamento "in natura" a céu aberto, apenas nas áreas 
urbanas  e queima a céu aberto; 
II - lançamento em corpos d' água, manguezais, terrenos 
baldios, redes públicas, poços e cacimbas, mesmo que 
abandonados; 
III - lançamento em redes de drenagem de águas pluviais, 
de esgotos, de eletricidade, e de telefone. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 



 
29– De acordo com o Art. 4º da Lei nº 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, que Cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, a segurança 
alimentar e nutricional, entre outros itens, abrange: 
I – a conservação da biodiversidade e a utilização 
sustentável dos recursos; 
II – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação 
da população, incluindo-se grupos populacionais 
específicos e populações em situação de vulnerabilidade 
social; 
III – a garantia da qualidade biológica, sanitária, 
nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu 
aproveitamento, estimulando práticas alimentares e 
estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade 
étnica e racial e cultural da população; 
IV – a produção de conhecimento e o acesso à 
informação. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
 
30 - Conforme o Art. 3º do Decreto nº 7.272, de 25 de 
agosto de 2010,  define as diretrizes e objetivos da 
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 
PNSAN, que tem como base as seguintes diretrizes, que 
orientarão a elaboração do Plano Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional: 
I - promoção do acesso universal à alimentação 
adequada e saudável, com prioridade para as famílias e 
pessoas  que tem  condições de pagar; 
II - promoção do abastecimento e estruturação de 
sistemas sustentáveis e descentralizados, de base 
agroecológica, de produção, extração, processamento e 
distribuição de alimentos; 
III - instituição de processos permanentes de educação 
alimentar e nutricional, pesquisa e formação nas áreas de 
segurança alimentar e nutricional e do direito humano à 
alimentação adequada. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
 
31– Conforme o Art.17 do Decreto Estadual do Paraná n° 
6674/2002, as atividades geradoras de ______________ 
existentes no território paranaense, ficam obrigadas a 
efetuar o seu cadastramento junto ao Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP, quando da solicitação da renovação do 
licenciamento _________, para fins de controle e 
inventário dos resíduos sólidos gerados, informando, 
inclusive, qual a _____________, atualmente dispensada 
aos mesmos, sob pena das sanções previstas em lei. 
Qual das alternativas completa a frase acima, 
corretamente? 

a) resíduos líquidos ... especial ... destinação final 
b) resíduos sólidos... especial ... localização atual 
c) resíduos sólidos ... ambiental ... destinação final... 
d) qualquer resíduo .. ambiental .. localização atual 
e) qualquer resíduo ... especial ... destinação final 

 
 

32 – Conforme o Art. 20 do Decreto Estadual do Paraná 
n° 6674/2002, é obrigatório ao usuário de agrotóxic os e 
afins, observada a regulamentação federal: 
I - efetuar a prática da tríplice lavagem ou tecnologia 
equivalente nas embalagens de agrotóxicos, devendo ser 
realizada de acordo com normas técnicas e seguir 
rigorosamente as informações constantes nos rótulos e 
bulas dos produtos; 
II - efetuar a devolução das embalagens de agrotóxicos 
vazias, e respectivas tampas, aos locais indicados pelas 
empresas comercializadoras na nota fiscal de venda dos 
produtos;  
III - manter à disposição da fiscalização o comprovante de 
devolução das embalagens, pelo prazo de, no mínimo, 
um ano, após a devolução. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Nenhum item está correto. 
c) Todos os itens estão corretos. 
d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
33 - Conforme o Art. 9º da Lei nº 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, que Cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, tem como 
base as seguintes diretrizes, exceto:  
a) promoção da intersetorialidade das políticas, 

programas e ações governamentais, apenas; 
b) descentralização das ações e articulação, em regime 

de colaboração, entre as esferas de governo; 
c) monitoramento da situação alimentar e nutricional, 

visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas 
para a área nas diferentes esferas de governo; 

d) articulação entre orçamento e gestão;  
e) estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à 

capacitação de recursos humanos. 
 
34 – Assinale a alternativa que completa a frase abaixo 
de forma incorreta.  
De acordo com o Art. 10 da  Lei Estadual 13.331/2001, a 
Política de Saúde, expressa em Planos de Saúde do 
Estado e dos municípios, será orientada para...  
a) a atuação articulada do Estado e dos Municípios, 

mediante o estabelecimento de normas, ações, 
serviços e atividades sobre fato, situação ou local que 
ofereça risco à saúde  individual e coletiva;  

b) a adoção do critério de reais necessidades de saúde 
da população, identificadas por  estudos 
epidemiológicos loco-regionais, refletidas na 
elaboração de planos e programas e na oferta de 
serviços de atenção à saúde;  

c) a autonomia, sem a articulação para a realização e 
promoção de estudos e pesquisas interdisciplinares. 

d) a prioridade das ações preventivas em relação às 
ações e aos serviços assistenciais;  

e) a formulação, com ampla divulgação à sociedade, de 
indicadores de avaliação de resultados das ações e 
dos serviços de saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 – Conforme o Art. 6o  da Lei nº 12.305/2010, entre 
outros, são princípios da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, exceto :  
a) a prevenção e a precaução;  
b) o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  
c) o desenvolvimento sustentável; o respeito às 

diversidades locais e regionais;  
d) a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, a razoabilidade e a proporcionalidade ;  
e) o direito da sociedade à informação e ao controle 

sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
 
36 – Conforme o Art. 34 da Lei Estadual 13.331/2001, a 
atenção à saúde do trabalhador no setor público e 
privado, do mercado formal e informal, compreende as 
ações individuais e coletivas desenvolvidas no âmbito do 
SUS, abrangendo:  
I - a avaliação das fontes de risco à saúde nos locais e 
processos de trabalho, determinando a adoção das 
providências para a eliminação ou redução dos riscos;  
II - a informação aos trabalhadores e às entidades 
sindicais quanto à situação de saúde e das condições de 
riscos no ambiente de trabalho;  
III - a articulação com instituições governamentais e não 
governamentais que desenvolvam trabalhos relacionados 
à saúde do trabalhador, para a avaliação das situações 
de risco e adoção das medidas exigidas 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Nenhum item está correto. 
b) Todos os itens estão corretos. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
 
37 – Analise os itens sobre  o Histórico da CEASA/PR e 
assinale a incorreta . 
a) O Programa Estratégico de Desenvolvimento (1970) 

e o I Plano de Desenvolvimento (1972/74) 
estabeleceram como prioridade a construção de 
Centrais de Abastecimento nas principais 
concentrações urbanas do país. 

b) No Paraná, a CEASA foi constituída em 1942, mas a 
1ª Unidade entrou em operação em 1985 - Maringá. 

c) Oficialmente, a primeira CEASA implantada como 
decorrência de efetivo planejamento urbano foi a 
Central de Abastecimento de Curitiba, que começou 
em 1976,  no bairro do Tatuquara. 

d) Na seqüência foram implantadas as CEASAS de Foz 
do Iguaçu; Cascavel e Londrina. 

e) A partir de 1990 a CEASA/PR, foi estadualizada e o 
Governo Estadual promoveu a alteração do seu 
estatuto social, incluindo a possibilidade da empresa 
comprar, vender, transportar e distribuir gêneros 
alimentícios básicos, no desenvolvimento de 
programas sociais, desde que em sintonia com a 
política governamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 – Analise os itens sobre os parágrafos do Art. 3º da 
Resolução SESA nº 748/2014, que sobre a rotulagem de 
produtos hortícolas in natura a granel e embalados, 
comercializados no Paraná e responda a questão. 
I - A implantação desta Resolução se dará após o prazo 
de 180 dias de sua publicação de forma gradativa para os 
produtos hortícolas in natura a granel e embalados no 
Estado do Paraná.  
II - Os produtos hortícolas banana, cebola, cenoura, 
couve-flor, laranja, maçã, morango, repolho, tomate e a 
uva que forem dispostos para a comercialização ficam 
obrigados a apresentarem a rotulagem a partir de 1.º de 
julho de 2015. 
III - Os produtos hortícolas abacaxi, abobrinha, aipim, 
alface, batata, chuchu, goiaba, mamão, melancia, pepino 
e pimentão que forem dispostos para a comercialização 
ficam obrigados a apresentarem a rotulagem a partir de 
365 (trezentos e Sessenta e cinco) dias após a 
publicação desta Resolução. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Nenhum item está correto. 
b) Todos os itens estão corretos. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
39 – Conforme o Art. 47 do Regulamento de Mercado das 
Centrais de Abastecimento do Paraná, para possibilitar a 
prestação dos Serviços Auxiliares Diretos, é obrigação 
dos permissionários: 
I - Fornecer todas as informações solicitadas pelos 
pesquisadores da CEASA/PR, no que se refere  a 
quantidade, origem, tipos, preços de compra e venda, 
etc.; 
II - Dificultar o ingresso dos pesquisadores nas lojas e 
outras dependências para verificação de estoques; 
III - Realizar a exposição e operação de venda, dentro 
das especificações dos órgãos técnicos e responsáveis; 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Nenhum item está correto. 
b) Todos os itens estão corretos. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
40 – Conforme o Art. 88 do Regulamento de Mercado das 
Centrais de Abastecimento do Paraná, no recinto do 
mercado NÃO é proibido: 
a) A entrada, estocagem, exposição ou venda de 

produtos não permitidos; 
b) A permanência de vendedores, ambulantes de 

miudezas ou mercadorias estranhas, de acordo com 
critério da CEASA/PR referente ao Mercado; 

c) A prática de conversas eventuais, nos corredores, 
com os demais trabalhadores do Mercado; 

d) A entrada e permanência de pedintes ou coletores de 
sobras e desocupados não autorizados, mesmo no 
interior de restaurante, lanchonete, etc.;  

e) A formação de grupos para discussão que venham 
alterar a boa ordem no recinto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Este símbolo indica que o papel utilizado nesta prova foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC®, o 
que reforça nosso respeito ao meio ambiente e nossa contribuição para um mundo melhor 




