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Concurso Público/2005 – SEPROD/EMATER-PARÁ – Nível Superior 
=========================================================== 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LEIA O TEXTO I PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 01 A 04, ASSINALANDO A 
ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 

TEXTO I 
A CRASE FORA DA LEI 

 
A crase não foi feita para humilhar ninguém. Esse aforismo*, criado há cinqüenta anos pelo 
poeta Ferreira Gullar num momento de humor, agora está sendo usado como arma para 
acabar com o acento grave (`) no a. Por meio do projeto de lei 5.154, de 2005, o deputado 
João Hermann Neto quer acabar com a crase. Para justificar seu projeto, o deputado cita a 
frase de Ferreira Gullar. Este discorda daquele e é incisivo. 
- Minha frase foi uma brincadeira. Não tenho nada contra o acento indicador da crase. Acho 
que acabar com ele não tem cabimento. Ainda mais dessa forma. A tendência de tudo 
simplificar indica menosprezo pela inteligência alheia. Agora, quanto a dizer que erram 
muito na identificação da crase, é verdade. Mas erram em tudo, não só na crase. É só ler os 
jornais. 
 
O professor Francisco Platão Savioli é mais agressivo na oposição. 
 - Nossa preocupação (de brasileiros) é que está rolando um tsunami político, e o cidadão se 
preocupa com a folha que ameaça entupir a calha. Coisa irrelevante. Não tem cabimento 
legislar sobre um assunto como esse. E fora de hora. A propósito, um exemplo: A noite 
chegou. Outro: Lenise cheira a rosa. Como saber o sentido de frases como essas, sem o 
acento? [...] 
[...] 
Difícil discordar da argumentação de quem estudou o assunto tão bem e por tanto tempo. No 
entanto, quando o Congresso tiver feito um bom expurgo no pedaço e estiver menos 
atarefado, talvez possa discutir o projeto e iluminar definitivamente o tema. É o que todos 
esperamos ansiosos. 
 
                                 (Josué Machado. REVISTA LÍNGUA .v.1, n.2, outubro/novembro 2005, p. 30. 
                                  Editora Segmento) 
 
_____________ 
* aforismo – sentença moral breve e conceituosa. 
 

 
 
 
 
01. Em “Nossa preocupação (de brasileiros)...” o uso da expressão entre parênteses, nesse caso,  

tem como intencionalidade a ... 
 

A) ratificação de uma idéia anterior. 
B) explicação de um termo anterior. 
C) particularização de um significado.                            
D) exclusão de uma idéia já explícita.  

 



 2 

02. Com relação à tipologia textual usada por Josué Machado para a revista Língua, pode-se afirmar 
que: 

 
A) se trata de um texto dissertativo – argumentativo, com vários traços descritivos.  
B) se trata de um texto jornalístico narrativo, porém, como o autor também opina, há traços 

dissertativos.                                                                                                             
C) é uma narração totalmente feita em primeira pessoa, com a utilização do discurso indireto na 

fala das personagens. 
D) é um texto jornalístico, argumentativo, centrado apenas em um fato e há ausência de 

personagens.  
 
 
03. Com relação aos elementos conectores do texto: 
                                                

I -   a preposição de em “A tendência de tudo simplificar”  tem valor semântico de finalidade.                 
II - em “Este discorda daquele”, Este tem como referente deputado, e daquele tem como 

referente projeto.      
III - a oração “Não tenho nada contra o acento indicador da crase” poderia ligar-se à anterior, 

sem alteração de sentido e necessidade de mudar a forma verbal, pela conjunção Embora.       
IV - o vocábulo agora, nos seus dois empregos, na parte inicial do texto, apesar de estar em 

diferentes períodos, neles possui o mesmo sentido e igual função sintática.   
   

O correto está, somente, em:  
 

A) I                    
B) I e II  
C) III 
D) I, II, III e IV. 

 
 
04. O primeiro exemplo citado pelo professor Francisco Platão Savioli – “A noite chegou” –  é tão 

adequado  à sua argumentação  quanto o segundo – “Lenise cheira a rosa” – porque: 
 

I    - as duas afirmações são ambígüas, se usadas em linguagem oral.     
II  - se escritas, ambas terão sentidos diferentes, com ou sem o acento grave no “A”  que 

antecede “noite” e no “a” que antecede  “rosa”.    
III - o uso da vírgula, separando, respectivamente, “A noite” e “Lenise” das formas verbais  

“chegou” e “cheirou” resolveria  a  ambigüidade, já que esta nem sempre  é desfeita  pelo 
contexto.           

IV - a regência do verbo “cheirar” será a mesma do verbo “chegar”, dependendo de estar 
acompanhado  ou não de  um “a “ com  acento grave.         

V -  construções como essas serão sempre ambígüas, sem o sinal que o deputado quer  cassar.         
 

O correto está, somente, em: 
 
A) I, II e III 
B) II e III 
C) II, IV e V 
D) I, II e V        
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LEIA O TEXTO II PARA RESPONDER AS QUESTÕES 05 E 06, ASSINALANDO A ALTERNATIVA 
QUE RESPONDE CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 

TEXTO II  
 
                                             REQUERIMENTO 
 
Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua 
portuguesa é emprestada ao Brasil; certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever 
em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer 
continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua; sabendo, além, que dentro do 
nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no 
tocante à correção gramatical, vendo-se, diariamente, surgir  azedas polêmicas entre os mais 
profundos estudiosos do nosso idioma  - usando do direito que lhe confere a Constituição, 
vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi – Guarani como língua oficial e nacional 
do povo brasileiro. [...] 
Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante 
medida e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e utilidade. 
P e E. Deferimento. 
 
                                                                (Lima Barreto - O triste fim de Policarmo Quaresma. 1911) 

    
 

05. O texto II, que faz parte do romance de Lima Barreto, se apresenta como um requerimento, um 
tipo de correspondência oficial. Conforme o texto: 

 
I  - O requerente apresenta os dados pessoais  necessários à sua identificação, porém os 

destinatários do requerimento não estão registrados no texto.         
II - O requerente sugere, como argumento, dependência lingüística dos brasileiros em relação a 

Portugal e divergências internas e externas no tocante às regras gramaticais.  
III - A linguagem empregada, como deve ser em todo requerimento, é convencional e artificial, 

com concessões à fala popular.      
IV - a abreviatura final do requerimento significa: pede e espera.  

 
O correto está, somente, em: 

 
A) I, II e III 
B) I e III 
C) II e IV  
D) IV    

 

06. Num requerimento oficial, o requerente deve se referir a si mesmo na terceira pessoa e não na 
primeira. No entanto, há uma situação, no texto acima, em que o requerente contraria essa 
norma. Isso se evidencia em: 

 
A) “Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que...”  
B) “ ...sabendo, além, que dentro do nosso país, os autores e os escritores...”    
C) “ Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá ...” 
D) “ P. e E. Deferimento.”  
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 07 A 09, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 
07. Um Arquivo é um local utilizado para armazenar as informações e trabalhos criados pelos 

usuários dos computadores. Uma pasta é um local utilizado para armazenar arquivos ou outras 
pastas. O MS-Windows possui uma interface específica para trabalhar com arquivos e pastas, 
permitindo navegar entre as unidades de disco, bem como copiar e mover arquivos. Esta 
ferramenta do Windows é denominada: 

 
A) Outlook  Express. 
B) Internet Explorer. 
C) Windows Messenger. 
D) Windows Explorer. 

 
 
08. Considerando os dispositivos utilizados para armazenamento de dados em computador, 

podemos afirmar:  
 

A) os atuais sistemas de computação, pela necessidade de possuírem capacidade de disco cada 
vez menor, e apresentando grande capacidade de memória, substituíram os disquetes por 
discos CD-ROM. 

B) a fita magnética é um dos meios mais antigos de armazenamento de informações em 
computador, permitindo armazenamento de grande volume de informações e acesso rápido 
aos dados e programas, em comparação com os discos magnéticos.  

C) o disco magnético (disco rígido ou hard disk) é uma  superfície circular, fina e coberta com 
uma camada de material magnetizável. 

D) o processo de cópia de segurança dos dados (backup) torna possível a recuperação dos dados 
pós-falha, transferindo os dados danificados para o meio de armazenamento do backup.  

 
 
09. Para que uma mensagem de e-mail, recebida pelo software Microsoft Outlook, seja eliminada 

de forma definitiva, sem possibilidades de recuperação via “Itens Excluídos”, devemos proceder 
da seguinte forma: 
 
A) na caixa de entrada, clicar com o lado direito do mouse sobre a mensagem a excluir, e 

escolher a opção Excluir no menu que irá aparecer. 
B) na caixa de entrada, clicar duas vezes, com o lado esquerdo do mouse, sobre a mensagem a 

excluir. 
C) na caixa de entrada, clicar com o lado direito do mouse sobre a mensagem e escolher a 

opção “lixo eletrônico”. 
D) na caixa de entrada, clicar no item a excluir e acionar simultaneamente as teclas shift e 

Delete (Del), e responder afirmativamente à pergunta sobre a  exclusão definitiva do e-mail. 
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 10 A 12, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM AS 
AFIRMATIVAS CORRETAS. 
 

10. Quanto aos conceitos de proteção e segurança no uso de e-mails e da World Wide Web, é 
CORRETO afirmar: 

 
I- É possível estabelecer filtros nos e-mail recebidos, de modo a evitar ou a diminuir o 

recebimento de mensagens indesejadas ou com vírus. 
II- O estabelecimento de critérios para o acesso à Web, por exemplo, bloqueando o acesso a 

determinados sites, pode representar um modo de evitar o acesso a conteúdos incompatíveis 
com as atividades desempenhados em uma empresa. 

III- Um modo de realizar segurança preventiva dos dados em uma rede de computadores 
(conectada ou não à Internet), é fazer uso de antivírus e de procedimentos de backup 
periódicos. 

IV- Um Firewall, implementado apenas em hardware, representa o modo mais efetivo de evitar 
problemas de recebimento de mensagens indesejadas, conhecidas como SPAM. 

 

Estão corretas: 

A) I, III e IV 
B) I, II e III 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 

 

11. Em se tratando da World Wide Web é CORRETO afirmar: 
 

I-   Um site pode ser constituído de uma série de documentos hipermídia, acessados a partir de 
um endereço, também chamado de URL (Uniform Resource Locator). 

II-  O acesso aos sites é realizado por meio de um software chamado browser (navegador). 
III- A transferência de documentos em um ambiente Web é realizada via protocolo TELNET, 

responsável por executar todas as requisições realizadas pelos usuários destes documentos. 
IV- Do ponto de vista do usuário, a Web pode ser entendida como uma vasta coleção mundial 

de documentos, geralmente chamados de páginas. Estas páginas podem conter links para 
outras páginas, compondo o que podemos denominar de hiperdocumentos.  

 

Estão corretas: 

A) I, II e III 
B) I, II e IV 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 
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12. Quanto ao uso dos navegadores web é CORRETO afirmar que: 
 

I-   O software Internet Explorer da Microsoft permite o acesso às paginas da internet, e mantém 
um histórico das últimas páginas acessadas. 

II-  Dentre os navegadores existentes no mercado, podemos citar como os mais populares o 
Internet Explorer, o Netscape Navigator, o Mozilla Firefox, e o Outlook Express. 

III- No software Internet Explorer, da Microsoft, é possível fazer o bloqueio de pop-ups, para 
que janelas indesejadas não sejam abertas no seu navegador. 

IV- Quando você disponibiliza uma página da Web offline, os navegadores podem ler o seu 
conteúdo, mesmo quando o computador não está conectado à Internet. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III 
B) I, III e IV 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 

 

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 13 A 16, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 
13. Leia com atenção: “A Amazônia passou por diversas transformações, ocorridas tanto nos 

aspectos sócio-econômicos como no espaço físico, em decorrência da implantação do que se 
convencionou chamar de ‘grandes projetos’, instrumentos da política desenvolvimentista  
instalada no Brasil, a partir de 1964” (VASCONCELOS, 1996:7) 

  
Com base nesta citação é correto afirmar que os grandes projetos: 

 
A) intensificaram o desenvolvimento econômico da região amazônica. 
B) estimularam políticas sociais, visando garantir qualidade de vida às populações envolvidas 

nos mesmos. 
C) serviram como meio legal de extração de matéria-prima, tendo como discurso ideológico, 

incentivar o desenvolvimento regional. 
D) intensificaram programas de assentamento do homem amazônida, impedindo o êxodo rural. 

 

14. As sociedades simples apresentam uma dinâmica cultural e social extremamente diferente das 
sociedades complexas. Abaixo, em cada alternativa, três categorias conceituais permitem 
analisar essas sociedades. Entretanto, apenas uma alternativa é a correta: 

 
A) parentesco, agricultura familiar e economia de subsistência. 
B) parentesco, desenvolvimento agrícola e economia de mercado. 
C) parentesco, economia de mercado e agricultura familiar. 
D) parentesco, economia de subsistência e especialização do trabalho. 
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15. Entre as garantias constitucionais do cidadão NÃO está incluída: 
 

A) a retroatividade absoluta da lei penal. 
B) a tutela judiciária dos direito individuais. 
C) o respeito à integridade física. 
D) o Hábeas Corpus. 

 

16. Sobre os direitos básicos do consumidor é correto afirmar: 
 

A) O acesso aos órgãos administrativos e judiciais, com vistas à prevenção ou reparação de 
danos só é permitido através de advogados. 

B) Não se exige a informação, no produto, dos riscos que o mesmo apresenta. 
C) A modificação de cláusulas contratuais, que estabeleçam prestações desproporcionais, só é 

permitida por sentença judicial.  
D) É exigível a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. 
 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 17 A 20, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM A(S) 
AFIRMATIVA(S) CORRETA(S). 
 

17. A cooperativa é uma sociedade de pessoas e não de capitais, estando entre suas principais 
características: 

 
I-  número limitado de associados com variabilidade de capital social. 
II- variabilidade de capital social representado por quotas-partes. 
III- não limitação do número das quotas-partes do capital social por cada associado. 

 
O correto está, somente, em: 

A) I 
B) II 
C) I e III 
D) III 

 

18. A agricultura familiar praticada na Amazônia, na maioria dos assentamentos implantados pela 
Política da Reforma Agrária do Governo Federal, tem como uma das características principais: 
 
I-   a baixa produtividade em função da ausência de tecnologia adequada. 
II-  a prática de atividade de subsistência com pouco excedente de produção. 
III- a carência de assistência técnica por parte dos órgãos públicos responsáveis pela mesma. 

  
O correto está, somente, em: 

A) I e II 
B) II e III 
C) I e III 
D) I, II e III 
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19. Constituem Arranjos Produtivos Locais aglomerações de empresas em um mesmo território que 
apresentem especialização produtiva. Nesse contexto, destaca-se no Pará: 

 
I-   o pólo calçadista da região do oeste do estado. 
II-  a fruticultura praticada na região central do estado. 
III- o pólo moveleiro de Paragominas. 

 
O correto está, somente, em: 

A) I e II 
B) II e III 
C) III 
D) I e III 

 
 
20. Dentre as características da agricultura de base familiar, praticada intensamente na Amazônia, 

pode-se destacar: 
 

I-   a produção, quando existe excedente, é destinada ao mercado local. 
II-  a fragmentação da terra distribuída em espaços de baixa produtividade. 
III- o plantio é pouco diversificado e geralmente praticado em forma de consórcio. 

 
O correto está, somente, em: 

A) I  
B) I e II 
C) II e III 
D) III 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 21 A 37, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM A(S) 
AFIRMAÇÃO(ÇÕES) CORRETA(S). 

 

21. O crescimento da atividade aquícola no Brasil evidencia reflexões sobre os impactos 
ambientais, gerados pelas atuais práticas de aqüicultura, bem como sobre o conjunto da 
legislação que disciplina essa atividade no Brasil.  Sobre a legislação da Aqüicultura é correto 
afirmar: 

 
I- Na exploração da aqüicultura em águas doces, será permitida somente a utilização de 

espécies autóctones de bacia em que esteja localizado o empreendimento, ou de espécies 
exóticas que já estejam comprovadamente estabelecidas no ambiente aquático.  

II- Para implantação de um empreendimento em aqüicultura, é imprescindível o licenciamento 
ambiental  no órgão ambiental estadual.  

III- O aqüicultor não é responsável pela comprovação da origem das formas jovens introduzidas 
nos cultivos.  

IV- O registro de aqüicultor será concedido às propriedades acima de 10 hectares. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III e IV 
B) I e III 
C) II, III e IV 
D) I e II 

 
 

22. Em outubro de 1844, em Rochdalle, na Inglaterra, operários fundaram a primeira cooperativa do 
mundo. A cooperativa de Rochdalle vive e prospera até hoje, com milhares de sócios. Sobre 
cooperativas é correto afirmar: 

 
I- As quotas-partes são transferíveis a terceiros, isto é, qualquer pessoa pode entrar numa 

cooperativa sem a autorização da assembléia geral dos sócios. 
II- A quantidade de votos do cooperado, numa assembléia de sócios, dependerá do número de 

quotas-partes que ele possui, com direito de votar e ser votado. 
III- Na distribuição dos ganhos entre os cooperados, é utilizada a medida proporcional, isto é, 

quem produzir mais ganhará mais. 
IV- É direito de cada cooperado pedir reuniões de informação ou convocar assembléia. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I e IV 
B) II e III 
C) III e IV 
D) I, II e IV 
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23. Com relação à sustentabilidade da pesca do camarão-rosa na costa Norte do Brasil, é correto 

afirmar: 
 

I-  O camarão-rosa, Farfantepenaeus brasiliensis, quando jovem, habita águas rasas próximas à 
costa e, quando adulto, concentra-se em águas profundas, implicando uma dispersão gradual 
da classe etária.  

II- O ordenamento da pesca do camarão-rosa está fundamentado no período de maior 
quantidade de jovens no estoque pesqueiro.  

III- A instrução Normativa MMA no 9, de 14 de setembro de 2004, proibe anualmente a pesca 
de arrasto com tração motorizada, para captura de camarões, no período de 15 de outubro a 
15 de fevereiro.  

IV- O camarão-rosa, Farfantepenaeus brasiliensis, é a espécie mais representativa nas capturas 
industriais na costa Norte brasileira.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e IV 
B) II e III 
C) II e IV 
D) I, II e III 

 

24. Julgue os itens relativos aos conceitos financeiros de viabilidade técnica de projetos. 
  

I- A lucratividade é o valor percentual que resta à empresa, sob a forma de lucro, após terem 
sido deduzidos, das receitas operacionais, todos os custos e despesas. 

II- A rentabilidade simples consiste na relação entre o retorno que a empresa gerará, por 
unidade de capital investimento. 

III- Investimento é o gasto com bens ou serviço ativado em função de sua vida útil, ou de 
benefícios atribuíveis a períodos futuros. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e III 

 

25. Sobre os investimentos programados é correto afirmar: 
  

I-   Construções civis e equipamentos são investimentos fixos.  
II- Os fretes de equipamentos e os seguros não podem ser contabilizados como investimentos 

fixos.  
III- O caixa mínimo da empresa faz parte do capital de giro.  
IV- Os custos de instalação dos equipamentos são contabilizados como investimentos fixos.  
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) II e IV 
B) I, III e IV 
C) I e II 
D) I e III 
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26. Sobre as estruturas de custos é correto afirmar:  
 

I-  Custo de Produção é o custo do que foi produzido no período.  
II- Custos fixos são aqueles cujos valores são os mesmos, qua lquer, que seja o volume e 

produção da empresa.  
III- Os custos variáveis diminuem, à medida em que aumenta a produção.  
IV- Gastos com energia elétrica e água potável são exemplos de custos variáveis.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) III e IV 
B) I e II 
C) I, II e IV 
D) I, II e III 

 

27. Comparando com o número de espécies existentes, o número de espécies de peixes cultivadas, 
ou potencialmente cultiváveis é muito pequeno. Embora exista um pacote tecnológico bem 
definido para as espécies cosmopolitas, os estudos que vêm sendo feitos para definir um pacote 
tecnológico (nutrição, manejo reprodutivo, despesca e processamento) para as espécies 
nacionais, são bem recentes. Diante do exposto, é correto afirmar. 

 
I- A adaptação das espécies aos fatores ambientais locais impõe limites ao desempenho 

reprodutivo de uma espécie em cativeiro. 
II- As espécies cultiváveis não necessariamente devem aceitar e converter alimentos 

processados. 
III- As espécies cultiváveis devem suportar altas densidades de estocagem e ser resistentes a 

parasitas e doenças. 
IV- A boa aceitação e o valor comercial das espécies cultiváveis não são fatores essenciais a 

serem considerados.  
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III e IV 
B) I e III 
C) II, III e IV 
D) I e II 
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28. O cultivo de peixes em tanques-rede tem relato desde o final do século XIX, mas somente nas 
duas últimas décadas esse tipo de sistema ganhou destaque, devido à existência de rações de 
boa qualidade. Assim, é correto afirmar: 

 
I-  A colmatação em tanques-rede é mais intensa quanto maior for a temperatura e a quantidade 

de nutrientes na água.  
II-  A colmatação é facilmente resolvida com a utilização de produtos químicos.  
III- O uso de malhas grandes nos tanques-rede previne a colmatação.  
IV- A lavagem periódica das malhas dos tanques-rede é eficaz no combate da colmatação, 

apesar de demandar muita mão-de-obra.  
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III 
B) I, III e IV 
C) II, III e IV 
D) I e II 
 

29. A respeito das conseqüências da eutrofização em lagos e rios, é correto afirmar: 
 

I- Há redução da concentração de material em suspensão particulado, de origem orgânica, na 
água.  

II- Ocorre redução da concentração de oxigênio dissolvido na água, principalmente durante o 
período noturno.  

III- Ocorre aumento da biomassa de algumas espécies de fitoplâncton, zooplâncton, macrófitas 
e peixes.  

IV- Ocorre aumento da concentração de nitrogênio e fósforo na água sob a forma dissolvida e 
particulada.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) II, III e IV 
B) I e IV 
C) I e II 
D) I, II e III 
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30. O decréscimo no tamanho da população e modificações em sua estrutura etária, quando 
submetida à exploração pela pesca, determina uma aceleração na taxa de reposição do estoque, 
de modo que o principal mecanismo de adaptação desta consiste no aumento numérico de 
indivíduos, por recrutamento, para reduzir a quantidade de energia acumulada e, ao mesmo 
tempo em que aumenta a energia circulante, de modo que não haja perda, mas apenas uma 
maior rapidez no ciclo de reposição da biomassa. Assim é correto afirmar: 

 
I-  Uma exploração pela pesca em espécies de peixe estrategista K ou r não sofre alteração no 

mecanismo de adaptação citado no texto, pois as taxas de fertilidade e fecundidade entre os 
dois tipos de estratégias são similares.  

II- A taxa de crescimento dos peixes é diretamente proporcional à taxa de mortalidade natural. 
III- Espécies de ciclo de vida curto apresentam a primeira maturação mais cedo e ocorrem em 

latitudes baixas. 
IV- O mecanismo de recrutamento dos peixes  varia em função da duração do ciclo de vida, 

tipo de habitat, modo de reprodução, tipo e freqüência da desova e fecundidade. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III 
B) II, III e IV 
C) II e IV 
D) I e III 

 
31. A pesca, como atividade econômica, procura maximizar sua eficiência no sentido de obter 

maior produção com menor quantidade de esforço e custos mais baixos. No que diz respeito à 
localização dos cardumes é correto afirmar: 

 
I- Uma população de peixe apresenta maior índice de concentração dos seus indivíduos em 

determinadas épocas locais, de modo que, independe do uso de aparelhos auxiliares à 
navegação e para detecção de cardumes, o planejamento e orientação das atividades da frota, 
através do conhecimento da dispersão e distribuição populacional, podem trazer rendimentos 
à pescaria. 

II- A maior agregação de indivíduos decorre da atividade alimentar. 
III- Na localização de cardumes de atuns, o mais importante é a localização da termoclina. 
IV- O tipo de distribuição das espécies de peixes não interfere na localização e modo de 

captura, pois a tecnologia de pesca atual é muito eficiente e o tipo de distribuição é 
insignificante no processo de localização dos cardumes.   

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) III e IV 
B) II e III 
C) I e III 
D) I e IV 
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32. Na área de influência da UHE de Tucuruí a pesca é uma atividade de elevada importância social 
e econômica. Assim, é correto afirmar: 

 
I- Somente na jusante da UHE de Tucuruí é utilizado o puçá de arrasto como apetrecho de 

pesca.  
II- A rabeta é uma canoa equipada com um motor de rabeta, com potência de 4,5 a 5,5 Hp, cuja 

ocorrência é intensa, principalmente no reservatório.  
III- As geleiras são barcos com motor de polpa e com capacidade de carga normalmente inferior 

a 5 toneladas, equipados com caixa para gelo.  
IV- O mapará, Hypophthalmus marginatus Valenciennes, 1840, é a principal espécie comercial 

capturada na área de influência da UHE de Tucuruí.  
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
A) III e IV 
B) I e III 
C) I, II e IV 
D) I, II e III 

 

33. Considerando a legislação referente a produtos e processos de pescado, é correto afirmar.  
 

I- Entende-se por “resfriado” o pescado devidamente acondicionado em gelo e mantido em 
temperatura entre 0oC a 2oC.  

II- Entende-se por “congelado” o pescado tratado por processos adequados de congelamento, 
em temperaturas não superior a –25oC.  

III- Entende-se por "fresco" o pescado dado ao consumo sem ter sofrido qualquer processo de 
conservação, a não ser a ação do gelo.  

IV- Os estabelecimentos destinados ao pescado e seus derivados são classificados em: 
entrepostos de pescados e fábricas de conservas de pescado.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) II, III e IV 
B) I, II, III e IV 
C) I, III e IV 
D) III e IV 
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34. Diversas tecnologias relativas ao processamento de novos produtos pesqueiros vêm sendo 
desenvolvidas e introduzidas nos hábitos alimentares das populações. Dentre os produtos à base 
de músculo de pescado, destaca-se o surimi, sobre o qual é correto afirmar: 

 
I- O surimi pode ser elaborado a partir de uma grande variedade de espécies de peixe.  
II- O surimi não apresenta textura e sabor característicos de pescado, o que possibilita ao 

produtor, imprimir um sabor específico ao produto com a adição de ingredientes 
específicos. 

III- Para aumentar a consistência do gel (“ashi”) pode-se purificar a proteína - via imersão da 
carne em água ou em salmoura alcalina diluída. 

IV- Para aumentar a consistência do gel (“ashi”) pode-se solubilizar a proteína - através do 
controle de pH ou adição de polifosfatos. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I e II  
B) I, II e III 
C) II e IV 
D) I, II, III e IV 

 
 
35. Sobre o Agronegócio do Pescado é correto afirmar: 
  

I- No estado do Pará o Imposto sobre Circulação de Mercadoras e Serviços (ICMS), para 
produtos pesqueiros comercializados para outros estados, é de no máximo 4%.  

II- O subsídio ao óleo diesel e o seguro desemprego durante o defeso são exemplos de políticas 
de incentivos ao setor pesqueiro, promovidos pelo governo federal.   

III- No estado do Pará o município de Tucuruí destaca-se pela criação de peixes em cativeiro.  
IV- A ISO-14000 é de grande valor para empresas que trabalham diretamente com recursos 

naturais.  
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III 
B) I e III 
C) I, II e IV 
D) III e IV 
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36. Com relação à Estatística Pesqueira Nacional de 2003 (divulgada pelo IBAMA em 2005), é 
correto afirmar: 

  
I-  O estado do Pará é o maior produtor nacional de pescado, oriundo da pesca extrativista (água 

doce e marinha).  
II- No geral, o estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional de pescado (pesca extrativa 

e Aqüicultura).  
III- O estado do Amazonas é o maior produtor de pescado, oriundo da pesca extrativa 

continental (água doce).  
IV- O estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional de pescado, oriundo da pesca 

extrativista marinha.  
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I e II  
B) I, III e IV 
C) II e III 
D) I e IV 

 

37. A respeito da pesca extrativista no estado do Pará, a partir de dados da Estatística Pesqueira 
Nacional de 2003, é correto afirmar: 

 
I- A pescada-amarela, a gurijuba e a serra são as principais espécies de peixes marinhos 

desembarcados no Estado, no ano de 2003.  
II- O estado do Pará é o maior produtor nacional de caranguejo-uçá.  
III- A piramutaba, a dourada e o mapará são as principais espécies de peixes de água doce 

desembarcados no estado do Pará.  
IV- No estado do Pará, a produção de pescado de maior participação relativa é oriunda da pesca 

industrial.  
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
A) III e IV  
B) I e II 
C) II e IV 
D) I, II e III 
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 38 A 40, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 
38. No primeiro artigo da Agenda 21 pode-se ler: “A humanidade se encontra em um momento de 

definição histórica. Defrontamo-nos com a perpetuação das disparidades existentes entre as 
nações, o agravamento da pobreza, fome e doenças, e com a deterioração contínua dos 
ecossistemas de que depende nosso bem-estar.”  
Sobre os princípios básicos da sustentabilidade da Pesca e Aqüicultura, marque a alternativa 
correta. 

 
A) A sustentabilidade da pesca implica a manutenção dos recursos pesqueiros e pesca, em 

condições que permitam satisfazer as necessidades atuais da população de maneira 
equitativa, sem comprometer as gerações futuras. 

B) A sustentabilidade da Pesca é integra quando a atividade se mantém economicamente,  
gerando renda  para a população. 

C) O principio básico da sustentabilidade da aqüicultura é criação de organismos aquáticos 
visando à produção máxima de biomassa, utilizando o mínimo de recursos hídricos. 

D) A sustentabilidade da aqüicultura é baseada na utilização de áreas inférteis para a 
agricultura, bem como na geração de empregos em áreas rurais.  

 

39. Julgue os itens e marque a opção verdadeira, relativa ao cálculo do ponto de equilíbrio, numa 
avaliação econômica e financeira de um empreendimento. 

 
A) Para se obter o Ponto de Equilíbrio são necessários, apenas, os custos fixos, os custos 

variáveis e as receitas totais.  
B) Para se obter o Ponto de Equilíbrio são necessários, apenas, os custos variáveis e as receitas 

totais.  
C) Para se obter o Ponto de Equilíbrio são necessários, apena, os custos fixos e as receitas 

totais.  
D) Apenas os conhecimentos dos custos e das receitas não são suficientes para calcular o Ponto 

de Equilíbrio.  
 
 
40. Um produtor colocou em um viveiro de 500 m2 a densidade de 1peixe/m2. Ao realizar a 

biometria, obteve um peso médio de 500 gramas. Com uma taxa de 2% para o arraçoamento, 
qual é a quantidade de ração a ser colocada nesse viveiro? Considere que não houve 
mortalidade. 

 
A) 5000 gramas. 
B) 1000 gramas. 
C) 500 gramas. 
D) 250 gramas. 

 
 


