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o estoico Sêneca. Para ele, Platão, Aristóteles e
Epicuro construíram uma concepção mitológica da
figura do velho. Os idosos que ele conheceu em
Roma muitas vezes não eram tão felizes como
descreviam os gregos. Muitos deles, observou
Sêneca, pareciam tranquilos, mas no fundo não
eram. A aparente tranquilidade decorria de seu
cansaço e desânimo por não conseguir mais lutar por
aquilo que queriam. Não buscaram a ataraxia
enquanto jovens, ou seja, a tranquilidade da alma e a
ausência de perturbações frente aos desafios
impostos pela vida.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
A figura do ancião, desde o início dos relatos
das primeiras civilizações, é muito controversa e
discutida. No mundo ocidental, o senso comum das
principais culturas muitas vezes discordava dos
ensinamentos das filosofias clássicas sobre as
contribuições da velhice para a sociedade. O estudo
das reais condições trazidas pelo avanço da idade
gerou diversas discussões éticas sobre as
percepções biossociais dos processos de mudança
do corpo. Médicos, biólogos, psicólogos e
antropólogos ainda hoje não conseguem obter
consenso sobre esse fenômeno em suas respectivas
áreas.
Muitas culturas ocidentais descrevem o
estereótipo do jovem como corajoso, destemido, forte
e indolente. Já a figura do idoso é retratada como um
peso morto, um chato em decadência corporal e
mental. Percepção preconceituosa que foi levada ao
extremo no século XX pelos portugueses durante a
ditadura de Antônio Salazar, notório por usar a
perseguição aos idosos como bandeira política.
Atletas e artistas cotidianamente debatem o avanço
da idade com medo e desgosto, enquanto
especialistas da saúde questionam se há
deterioração ou mudança adaptativa do corpo
humano.
Nas culturas orientais, assim como na maioria
das filosofias clássicas, a velhice é vista de um ângulo
positivo, sendo fonte de sabedoria e meta para uma
vida guiada pela prudência. O sábio ancião, que
personifica a figura do homem calmo, austero, e que
muitas vezes é capaz de prever certas situações e
aconselhar, se destaca em relação ao jovem cheio de
energia e de hormônios instáveis. Porém, apesar dos
filósofos apreciarem o avanço da idade, nem todos
eles tinham a mesma opinião sobre a velhice. O
jovem Platão tinha como inspiração o velho filósofo
Sócrates. Apesar de ser desfavorecido
materialmente, Sócrates possuía muita experiência e
uma sabedoria ímpar que marcou a história do
pensamento. Em A República, Platão retrata uma
discussão filosófica sobre a justiça ocorrida na casa
do velho Céfalo, homem importante e respeitável em
Atenas, que propiciava discussões filosóficas entre
os mais velhos e os jovens que contemplavam os
diálogos. Na sociedade ideal desse filósofo, os jovens
muitas vezes eram retratados como inconsequentes
e ingênuos, a exemplo de Polemarco, filho de Céfalo.
Nesta sociedade ideal, crianças e adolescentes não
recebiam diretamente o ensino da Filosofia. Por ser
um conhecimento nobre e difícil, [ela] era ensinada
somente para pessoas de idade mais avançada.

......................................................................................................

Se envelhecer é uma “droga”, como afirma o
ator Arnold Schwarzenegger, ou se [a velhice] é a
“melhor idade”, como dizem muitos aposentados,
esses discursos não contribuem para uma resposta
definitiva para o estudo científico. Afinal, o conceito de
velhice não é um fenômeno puramente biológico,
mas também fruto de uma construção social e
psicoemocional.
MEUCCI, Arthur. Rev. Filosofia: março de 2013, p. 72-3.

Questão 01

A partir da argumentação desenvolvida ao longo do
texto, o autor pretende persuadir o leitor a concluir
que:
A) velhice não é apenas fenômeno biológico, mas
também construção social e psicoemocional, o
que dificulta o seu conhecimento.
B) Platão, Aristóteles e Epicuro mitificaram a velhice
por não ter conhecido em Roma os velhos sem
perspectiva que Sêneca conheceu.
C) só por obra da ataraxia, praticada desde a
juventude, é possível chegar à velhice com
tranquilidade frente aos desafios impostos pela
vida.
D) há, historicamente, muito preconceito contra os
idosos, o que culmina com Salazar, que converteu
a perseguição a eles em bandeira política.
E) a Filosofia, por ser um conhecimento que exige
madureza do espírito, não deve ser ensinada a
crianças e adolescentes.

......................................................................................................

Dentre os filósofos clássicos, o maior crítico
sobre a construção filosófica da ideia de “velhice” era
02
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Questão 02

Questão 05

Com a proposição: “[...] esses discursos não
contribuem para uma resposta definitiva para o
estudo científico [...]” (§ 5), o autor sustenta um ponto
de vista que o enunciado seguinte, introduzido por
“Afinal”. Pode-se, assim, dizer que ele pretende:
A)
B)
C)
D)
E)

Há falta de correspondência entre o sentido do verbo,
no contexto em que está empregado, e o do sinônimo
proposto para substituí-lo em:
A) “[...] discordava dos ensinamentos das filosofias
clássicas [...]” (§ 1) / dissentia.

retificar.
justificar.
resumir.
generalizar.
concluir.

B) “[...] gerou diversas discussões éticas [...]” (§ 1) /
suscitou.
C) “[...] questionam se há deterioração ou mudança
adaptativa do corpo humano.” (§ 2) / contestam.

Questão 03

D) “[...] contemplavam os diálogos [...]” (§ 3) /
apreciavam.

Em “[...] o conceito de velhice não é um fenômeno
puramente biológico, mas também fruto de uma
construção social e psicoemocional.” (§ 5), o
substantivo FRUTO expressa uma relação de
causalidade que pode ser igualmente traduzida por:
A)
B)
C)
D)
E)

E) “[...] decorria de seu cansaço e desânimo [...]” (§ 4)
/ advinha.

fonte.
matriz.
fator.
fundamento.
reflexo.

Questão 06

Há evidente equívoco na indicação do sentido em que
está empregada no texto a preposição SOBRE em:
A) “[...] sobre as contribuições da velhice para a
sociedade [...]” (§ 1) / em cima de.

Questão 04

B) “[...] sobre esse fenômeno [...]” (§ 1) /
relativamente a.

Há evidente equívoco na indicação do segmento de
texto a que faz referência o pronome destacado em:

C) “[...] sobre a velhice [...]” (§ 3) / acerca de.

A) “ [...] ESSE fenômeno [...]” (§ 1) / os processos de
mudança do corpo.

D) “[...] sobre a justiça [...]” (§ 3) / a propósito de.

B) “[...] SUAS respectivas áreas.” (§ 1) / Médicos,
biólogos, psicólogos e antropólogos.

E) “[...] sobre a construção filosófica da ideia de
‘velhice’ [...]” (§ 4) / no que concerne a.

C) “[...] QUE marcou a história do pensamento [...]”
(§ 3) / uma sabedoria ímpar.

Questão 07

D) “[...] Muitos dELES [...]” (§ 4) / Os idosos.

Altera-se o sentido fundamental de “[...] Apesar de ser
desfavorecido materialmente, Sócrates possuía
muita experiência e uma sabedoria ímpar [...]” (§ 3)
com a seguinte reescrita da primeira oração:

E) “[...] ESSES discursos (§ 5) / envelhecer é uma
“droga”, [a velhice] é a “melhor idade”.

A)
B)
C)
D)
E)
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Se bem que desfavorecido materialmente.
Conquanto desfavorecido materialmente.
Posto que desfavorecido materialmente.
Por muito que desfavorecido materialmente.
Visto que desfavorecido materialmente.
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Questão 08

Questão 11

No período: “[...] Por ser um conhecimento nobre e
difícil, [ela] era ensinada somente para pessoas de
idade mais avançada.” (§ 3) a preposição POR
introduz a mesma circunstância que em:
A)
B)
C)
D)
E)

Dentre as alternativas de concordância verbal
propostas, a gramática do português-padrão acolhe
apenas a seguinte:
A) “[...] o senso comum das principais culturas muitas
vezes discordava dos ensinamentos das filosofias
clássicas [...]” (§ 1) / discordavam.

batalhar por conseguir um lugar ao sol.
perder o emprego por incompetência.
corresponder-se com amigos por e-mail.
ausentar-se por algumas semanas.
relarcear os olhos por toda a sala.

B) “[...] Atletas e artistas cotidianamente debatem o
avanço da idade com medo e desgosto [...]” (§ 2) /
debate.

Questão 09

C) “[...] Os idosos que ele conheceu em Roma muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [...]” (§ 4) / descrevia.

Com o emprego de OU SEJA (§ 4), o autor introduz
um aposto cujo papel semântico no peródo é:
A)
B)
C)
D)
E)

D) “[...] A aparente tranquilidade decorria de seu
cansaço e desânimo por não conseguir mais lutar
[...]” (§ 4) / conseguirem.

explicar.
discriminar.
recapitular.
especificar.
enumerar.

E) “[...] esses discursos não contribuem para uma
resposta definitiva para o estudo científico [...]”
(§ 5) / contribui.

Questão 10
Em “Nas culturas orientais, assim como na maioria
das filosofias clássicas, a velhice é vista de um ângulo
positivo [...]” (§ 3), a substituição de A VELHICE (com
as mudanças sintáticas necessárias) pela perífrase
OS CABELOS BRANCOS configura um exemplo
clássico de emprego da seguinte figura:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 12
Ao se reescrever a oração adjetiva destacada em “Os
idosos QUE ELE CONHECEU EM ROMA muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [...]” (§ 4) cometeu-se um erro de regência
nominal em:

metáfora
metonímia
paradoxo
alusão
hipérbole

A)
B)
C)
D)
E)

com quem ele teve contato em Roma
por quem ele mostrou interesse em Roma
dos quais ele tomou conhecimento em Roma
nos quais ele encontrou apoio em Roma
que ele pediu colaboração em Roma

Questão 13
A forma simples da locução verbal destacada em “[...]
ainda hoje não CONSEGUEM OBTER consenso [...]”
(§ 1) encontra-se flexionada com ERRO no seguinte
contexto:
A)
B)
C)
D)
E)
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ainda hoje não obtêm consenso
até agora não obtiveram consenso
talvez jamais obtenham consenso
se um dia obterem consenso
mesmo que obtivessem consenso
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Questão 14
Há erro evidente, segundo as normas de pontuação
em vigor, na substituição do ponto usado no texto
pelo sinal proposto entre colchetes na seguinte
alternativa:

Questão 16
Com relação ao regime disciplinar dos servidores
públicos federais, assinale a opção correta.

A) “[...] Já a figura do idoso é retratada como um peso
morto, um chato em decadência corporal e mental
[ , ] percepção preconceituosa [...]” (§ 2)

A) O servidor, já aposentado, não pode ser punido
em razão de infração administrativa praticada na
ativa e cuja penalidade prevista seja a de
demissão.

B) “[...] O sábio ancião [...] se destaca em relação ao
jovem cheio de energia e de hormônios instáveis
[ ; ] porém [...]” (§ 3)

B) Para defender o indiciado revel, a autoridade
instauradora do processo não está obrigada a
designar um servidor como defensor dativo.

C) “[...] Nesta sociedade ideal, crianças e
adolescentes não recebiam diretamente o ensino
da Filosofia [ , ] por ser [...]” (§ 3)

C) No âmbito do processo administrativo, a
autoridade superior não pode aplicar pena mais
gravosa do que a imposta pela autoridade inferior.

D) “[...] Os idosos que ele conheceu em Roma muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [ : ] muitos deles [...]” (§ 4)

D) O servidor que foi condenado à demissão, após
ultrapassados os cento e vinte dias do processo
administrativo, não pode pedir a anulação porque
o julgamento, fora do prazo legal, não implica
nulidade do processo.

E) “[...] esses discursos não contribuem para uma
resposta definitiva para o estudo científico [ ; ]
afinal [...]” (§ 5)

E) Havendo regular apuração criminal, não deve ser
aplicada a legislação penal para o cômputo da
prescrição no processo administrativo.

Questão 15
Questão 17

Grafam-se, respectivamente, com “ss” e com “ç” –
como os sufixos dos substantivos destacados em
“[...] gerou diversas DISCUSSÕES éticas sobre as
PERCEPÇÕES biossociais [...]” (§ 1) – os sufixos de:

Quanto ao processo administrativo disciplinar,
assinale a opção correta.
A) A Comissão de Inquérito não só faz o inquérito,
mas tem o poder de julgar.
B) No processo administrativo disciplinar, a doutrina
e a jurisprudência se posicionam favorável à
prova emprestada.
C) Na instauração do processo, impede que a
autoridade competente venha a optar pelo
afastamento do servidor público indiciado.
D) Durante a apuração da falta do servidor, o mesmo
poderá ser colocado em disponibilidade.
E) O relatório é o último ato da comissão e é de suma
importância por ser peça vinculante.

A) conten__ão (de gastos) – remi __ ão (da pena).
B) conce__ão (de privilégios) – ascen__ão
(ao poder).
C) ce__ ão (de direitos) – extin__ão (do cargo).
D) apreen__ão (da carteira) –
(do veículo).

reten__ão

E) mo__ão (de apoio) – admi__ão (de funcionário).
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Questão 20

Questão 18
Acerca dos atos administrativos relacionados a
concursos públicos, assinale a opção correta.

o aposentado por invalidez ao serviço público,
quando, por junta médica oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria,
denomina-se:

A) Há direito adquirido do servidor público estatutário
à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à
composição dos vencimentos, desde que a
eventual modificação, introduzida por ato
legislativo superveniente, preserve o montante
global da remuneração.
B) O servidor público ex-celetista não tem direito
subjetivo à contagem do tempo de serviço
pretérito, para todos os efeitos jurídicos legais.
C) O prazo de prorrogação de validade do concurso
público só poderá ser concedido por outro
absolutamente igual ao originalmente previsto.
D) A norma constitucional não prevê a prorrogação
do prazo original de validade do concurso público
nem por uma única vez.
E) É inconstitucional qualquer norma de edital de
concurso público, que conferir índole eliminatória
a exame psicotécnico, porque não é a Psicologia
ciência exata.

A)
B)
C)
D)
E)

readaptação.
reintegração.
recondução.
remoção.
reversão.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Questão 21
No curso técnico, ao organizar o processo de ensino
de acordo com uma metodologia voltada para o
desenvolvimento de competências, está correto:
A) priorizar os conteúdos teóricos predefinidos.
B) atribuir sentido prático aos saberes escolares.
C) evitar atividades que envolvam projetos
complexos.
D) considerar o professor como centro do processo.
E) privilegiar a avaliação de produto.

Questão 19
A responsabilização do servidor público pode se dar
no âmbito civil, penal e administrativo. Em relação à
referida responsabilização, é correto afirmar que:

Questão 22
Historicamente, na origem da educação profissional,
predominou-se o caráter:

A) o servidor, ao cometer uma infração, não poderá
ser punido nas esferas administrativa, cível e
penal.

A)
B)
C)
D)
E)

B) o processo administrativo e o penal não podem
ser instaurados concomitantemente.
C) a responsabilidade administrativa do servidor
será afastada no caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou de sua autoria.

acadêmico e de formação holística.
inclusivo e de mobilidade social.
assistencialista e pragmático.
de acessibilidade ao nível superior.
de intelectualização da mão de obra.

Questão 23
De acordo com as referências conceituais das
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica, o ensino deve obedecer a princípios como a:

D) quando a decisão judicial afirmar “não constituir o
fato a infração penal”, acarreta vinculação na
esfera administrativa.

A) valorização das experiências extraescolares e do
respeito aos direitos.
B) separação das dimensões do cuidar e do educar
na função social do ensino.
C) desvinculação da educação formal com o
trabalho.
D) gratuidade do ensino público em locais oficiais e
não oficiais.
E) utilização de uma vertente pedagógica
predeterminada.

E) a sindicância não pode punir o servidor, mesmo
para aplicação de sanção leve.
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Questão 27

Questão 24
De acordo com Ramos (2006, p.125), com a
aprovação da Lei nº 9.394/1996 (LDB),
“estruturalmente, as principais mudanças foram, (...)
a definição da identidade do ensino médio como
educação básica.” Em relação ao ensino médio, a
educação profissional técnica:
A)
B)
C)
D)
E)

Ao avaliar por competências, verifica-se o
desempenho, o que significa observar no aluno:
A) o resultado de exames teóricos objetivos que
comprovem o conhecimento retido.
B) o saber, ou seja, a capacidade de descrever como
se faz.
C) o fazer técnico que não envolva a resolução de
imprevistos no processo.
D) a expressão concreta de sua mobilização de
saberes para resolução de problemas.
E) a sua capacidade cognitiva de memorização da
matéria para resolução da atividade.

deve ser posterior ao mesmo.
possui função excludente.
não possui relação de concomitância.
restringe-se às instituições especializadas.
assume caráter complementar.

Questão 28

Questão 25

Na aprendizagem significativa, são utilizados
conceitos como o de:

De acordo com a Lei nº 9.394/1996, sobre a
organização da Educação Básica, está correto
afirmar que:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)

o calendário escolar deve ser unificado.
o oferecimento da recuperação é opcional.
deve prevalecer a avaliação de produto.
a Educação Física é componente curricular
facultativo à escola.
E) é obrigatória a carga horária mínima anual de
800 horas.

insight.
ancoragem.
input.
reforço.
proximidade.

Questão 29
A pedagogia crítico-social dos conteúdos pressupõe
uma prática metodológica que:
A) relaciona a prática dos alunos com os conteúdos
propostos.
B) seleciona e transmite os conteúdos necessários.
C) tem como base a exposição oral acompanhada de
demonstração.
D) tem como objetivo a preparação de mão de obra
para a sociedade.
E) atribui ao professor a função exclusiva de ajudar o
aluno a se organizar.

Questão 26
Na metodologia do ensino voltada para o
desenvolvimento de competências, há alguns
processos essenciais que devem ser seguidos para
maior êxito da aprendizagem. A contextualização e a
mobilização para iniciar uma situação de
aprendizagem são alguns deles. Sobre a
contextualização pode-se afirmar que:
A) avalia o aluno em situação concreta de trabalho.
B) p r e v ê e s t r a t é g i a s e r e c u r s o s p a r a o
desenvolvimento da atividade de aprendizagem.
C) c o n f e r e i m p o r t â n c i a e s i g n i f i c a d o à
aprendizagem.
D) disponibiliza as produções teóricas existentes
sobre as competências trabalhadas.
E) determina os meios de coordenar e acompanhar o
desenvolvimento da atividade.

Questão 30
O currículo real é o que:
A)
B)
C)
D)
E)
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está expresso em diretrizes curriculares.
foi planejado e será executado.
não aparece no planejamento.
sai da prática dos professores.
foi estabelecido pelo sistema de ensino.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 34
Existe um tipo de erosão do solo, também, chamado
de erosão de lençol, que acontece pela água, sendo
que o desgaste se dá em cada chuva que cai, e em
uma camada fina e paralela em toda a superfície do
solo como se fosse um lençol. Esse tipo de erosão é
o:

Questão 31
Em solos existe uma propriedade que está
relacionada com o tamanho das partículas desse
solo. Essa propriedade é a:
A)
B)
C)
D)
E)

porosidade.
textura.
consistência.
permeabilidade.
constituição.

A)
B)
C)
D)
E)

voçoroca.
laminar.
sulco.
de superfície.
caudal.

Questão 32
Questão 35

O arranjo ou organização de um solo é conhecido
como estrutura. Quando as partículas sólidas se
dispõem em torno de um ponto, formando uma
unidade estrutural, limitada por faces planas ou
recurvadas que se ajustam perfeitamente nas
unidades vizinhas são conhecidas como estrutura em
blocos. Existe um tipo de estrutura em blocos em que
as unidades estão com faces planas, recurvadas ou
mistas e com vértices arredondados. Sendo
denominada estrutura em blocos:
A)
B)
C)
D)
E)

Na classificação dos solos, as terras impróprias para
cultura, pastagem ou reflorestamento, podendo
servir apenas como abrigo da fauna silvestre, como
ambiente para recreação ou para fins de
armazenamento de água, são classificadas como de
classe:
A)
B)
C)
D)
E)

angulares.
prismática.
colunar.
granular.
subangulares.

Questão 36
Um terreno cultivado perde menos solo após uma
chuva, porque as culturas protegem o solo
diminuindo o efeito erosivo das enxurradas. No
plantio em faixa, existe um tipo que as faixas são
estreitas, com largura variando de 2 a 3 metros e
espaçadas de 30 a 50 metros. Elas são dispostas no
terreno em nível, para segurar a terra que a água da
chuva arrasta. As faixas neste tipo podem ser de
cana-de-açúcar, capim, limão, cidreira, mucuna etc.
Esse tipo de plantio é denominado faixa de:

Questão 33
Um agricultor depois de um ano trabalhando o solo de
forma incorreta descobriu que sua propriedade com
30 hectares de áreas aráveis e produtivas perdeu um
volume de solo de 45 hectolitros de solo devido à
erosão. Esse volume equivale a uma camada de solo
de profundidade média de:
A)
B)
C)
D)
E)

VIII
VI
V
VII
IX

0,15 cm
1,5 cm
15 cm
0,45 cm
4,5 cm

A)
B)
C)
D)
E)
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rotação.
carpas alternadas.
consorciação de culturas.
retenção.
conjugadas.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 37

Questão 39

Para a conservação dos solos é comum se utilizar
planos ajustados às curvas de nível, visando
interceptar águas fluviais que escoarem
superficialmente, diminuindo assim sua velocidade
em terrenos mais inclinados. Esta prática é
denominada de terraço. Existe um tipo de terraço em
que a terra para construção do dique é retirada de
ambos os lados da linha que marca a curva de nível
do terreno, em quantidades iguais, sendo indicados
para terrenos de declividade suaves e permeáveis.
Esse terraço é o tipo:
A)
B)
C)
D)
E)

Qual é o ato administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente estabelece as condições,
restrições e medidas de controle ambiental que
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa
física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e
operar empreendimentos ou atividades utilizadoras
dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação
ambiental?
A)
B)
C)
D)
E)

nichols.
contínuo.
descontínuo.
magnum.
banquetas.

permissão ecológica.
licença ambiental.
estudos ambientais.
licenciamento ecológico.
permissão de trabalho.

Questão 38
Conforme Resolução CONANA nº 1, de 23 de janeiro
de 1986, que dispõe sobre critérios básicos e
diretrizes gerais para a avaliação de impacto
ambiental. Em seu artigo 2º, afirma que dependerá
de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA), a
serem submetidos à aprovação do órgão estadual e
federal competente, em caráter supletivo, o
licenciamento de atividades modificadoras do meio
ambiente. Essa resolução enquadra, nesta
exigência, projetos agropecuários que contemplem
áreas acima de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 40
Conforme Resolução CONAMA nº 237, de 19 de
dezembro de 1997, que dispõe sobre a revisão e
complementação dos procedimentos e critérios
utilizados para o licenciamento ambiental. No artigo
18º, o prazo de validade da Licença de Instalação (LI)
deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo
cronograma de instalação do empreendimento ou
atividade, não podendo ser superior a:
A)
B)
C)
D)
E)

100 ha
200 ha
300 ha
500 ha
1.000 ha

2 anos.
3 anos.
4 anos.
5 anos.
6 anos.

Questão 41
Conforme Resolução CONANA nº 375 , de 29 de
agosto de 2006, que define critérios e procedimentos,
para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em
estações de tratamento de esgoto sanitário e seus
produtos derivados, e dá outras providências. Para
fins de utilização agrícola, o lodo de esgoto ou
produto derivado será considerado estável se a
relação entre sólidos voláteis e sólidos totais for
inferior a:
A)
B)
C)
D)
E)
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0,70
0,80
0,85
0,90
1,00
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Questão 45

Questão 42
Segundo a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e a
Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (Novo Código
Florestal Brasileiro), que dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa, e que trata da delimitação das
áreas de preservação permanente, no artigo 4º,
considera-se Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei,
para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a
50 (cinquenta) metros de largura, as faixas marginais
de qualquer curso d'água natural perene e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda
da calha do leito regular, em largura mínima de:
A)
B)
C)
D)
E)

Existe um sistema de criação de gado de leite que é
mais usado com gado misto, sem padrão racial
definido, e consiste em criar os animais soltos no
pasto. A pastagem é a base da alimentação e as
instalações são simples. A ordenha, em geral, é feita
uma vez por dia, manualmente, no próprio curral ou
num galpão, com a presença dos bezerros. Esse
sistema é o:
A)
B)
C)
D)
E)

20 metros.
25 metros.
30 metros.
50 metros.
100 metros.

Questão 46
A VIB de um solo representa sua Velocidade de
Infiltração Básica, sendo um fator de grande
importância em irrigação. O solo com uma VIB de
25 mm/h caracteriza-se como de VIB:

Questão 43
Conforme Resolução CONANA nº 275, de 25 de abril
de 2001, que estabelece o código de cores para os
diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na
identificação de coletores e transportadores, bem
como nas campanhas informativas para a coleta
seletiva. Conforme o padrão de cores estabelecido
nesta legislação a cor “vermelha” é adotada na
identificação de coletores de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

alta.
muito alta.
baixa.
média.
muito baixa.

Questão 47
Existe um termo técnico em irrigação que é definido
como a quantidade de água a ser suprida pela
irrigação, de modo a complementar as precipitações
efetivas, no atendimento à quantidade de água
necessária à cultura. Foi definido o termo técnico:

plástico.
papel.
vidro.
metal.
madeira.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 44
A maior parte das células solares é feita pelo
grupamento de duas camadas muito finas de silício
cristalino, cada uma delas tratada de maneira
especial. Por meio de um processo denominado
“dopagem”, são adicionadas impurezas ao silício,
alterando suas propriedades e tornando-o um
c o n d u t o r m e l h o r. A s s i m , q u a n d o d o i s
semicondutores (dopagem com fósforo e boro) são
colocados juntos, eles formam uma “junção p-n”.
Quando a luz atinge uma célula solar, elétrons e
buracos são criados pelo efeito fotoelétrico. A barreira
potencial na “junção p-n” produz uma voltagem, no
monocristal de silício, aproximadamente, de:
A)
B)
C)
D)
E)

intensivo.
semi-intensivo.
extensivo.
convencional.
tradicional.

IRN
CTA
ITN
DTA
CRA

Questão 48
Existe um processo pelo qual a água vai da planta
para a atmosfera através dos estômatos, sob a forma
de vapor. Isso envolve um contínuo movimento de
água do solo para as raízes, das raízes até as folhas e
destas para a atmosfera. Esse processo é definido
como:
A)
B)
C)
D)
E)

1,5 volt
1,0 volt
0,5 volt
0,1 volt
3,0 volt
10

transpiração.
evaporação.
evapotranspiração.
exalação.
exsudação.
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Questão 53

Questão 49
A proporção relativa de sódio, em relação a outros
sais, pode ser expressa adequadamente, em termos
da razão de adsorção de sódio (RAS), que divide as
águas em quatro classes, em virtude do efeito do
sódio trocável nas condições físicas de um solo. Uma
água com concentração média de sódio, em relação
ao perigo de alcalinização ou solidificação, é
classificada como:
A)
B)
C)
D)
E)

O ângulo entre o Norte de Quadrícula (N.Q.) e o Norte
Geográfico (N.G.), também chamado de Norte
Verdadeiro é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

S0
S3
S1
S4
S2

Questão 54
Um azimute de 75°40’ corresponde a um rumo de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 50
Vários tamanhos de aspersores estão disponíveis no
comércio. Os aspersores que trabalham com pressão
entre 20 e 40 metros de coluna d’água (mca) e
possuem raio de ação entre 12 e 36 metros são
classificados como aspersores:
A)
B)
C)
D)
E)

de pressão de serviço alta.
de pressão de serviço baixa.
de pressão de serviço muito baixa.
gigantes.
de pressão de serviço média.

Existe um método de levantamento planimétrico que
é o utilizado no levantamento de superfícies
relativamente grandes e de relevo acidentado; requer
uma quantidade maior de medidas, porém, oferece
maior confiabilidade no que diz respeito aos
resultados. Esse método é o levantamento por:
A)
B)
C)
D)
E)

A potencia de água no solo corresponde à soma dos
seus diversos potenciais. Existe um potencial que é
também denominado de tensão ou sucção e recebe o
nome de potencial:
gravitacional.
pressão
matricial.
osmótico.
hidrostático.

caminhamento.
interseção.
irradiação.
decomposição em triângulos.
coordenadas polares.

Questão 56
Existe um tipo de curso d'água que contém água
durante todo o tempo, o lençol subterrâneo mantém
uma alimentação contínua e não desce nunca abaixo
do leito do curso d'água, mesmo durante as secas
mais severas. Esse curso d'água é do tipo:

Questão 52

A)
B)
C)
D)
E)

Em topografia uma representação maior, com
detalhes, com escala entre 1:20.000 e 1:250.000 é
denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

165º40’ SE
75º40’ NE
104º20’ NE
14º20’ NO
14º20’ SE

Questão 55

Questão 51

A)
B)
C)
D)
E)

declinação magnética.
ângulo de deflexão.
zênite magnético.
convergência meridiana.
datum horizontal.

efêmero.
intermitente.
contingente.
alternado.
perene.

mapa.
planta.
esquema.
carta.
catálogo.
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Questão 60

Questão 57
O esfriamento dinâmico ou adiabático é a principal
causa da condensação e é responsável pela maioria
das precipitações. Existe um tipo de precipitação que
são típicas das regiões tropicais. O aquecimento
desigual da superfície terrestre provoca o
aparecimento de camadas de ar com densidades
diferentes, o que gera uma estratificação térmica da
atmosfera em equilíbrio instável. Se esse equilíbrio
por qualquer motivo (vento, superaquecimento) for
quebrado provoca uma ascensão brusca e violenta
do ar menos denso, capaz de atingir grandes
altitudes. Essas precipitações são de grande
intensidade e curta duração, concentradas em
pequenas áreas. São importantes para projetos em
pequenas bacias. Esse tipo de precipitação é a:
A)
B)
C)
D)
E)

Existe uma terminologia usada para análise de
sistemas mecanizados agrícolas que é definida como
a razão entre o desempenho atual em um tempo dado
e o tempo total de campo. A especificação desse
tempo corresponde à(ao):
A)
B)
C)
D)
E)

capacidade de campo teórica.
eficiência de tempo.
capacidade de campo efetiva.
tempo operacional efetivo.
tempo total de campo.

orográfica.
convectiva.
ciclônica.
de relevo.
frontal.

Questão 58
Em solos, a relação entre o volume de vazios e o
volume de amostra é denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

grau de saturação.
relação de vazios.
porosidade.
umidade em volume.
peso específico aparente.

Questão 59
Em um determinado volume de ar a relação entre a
massa de vapor de água e a massa de ar seco é
conhecida como:
A)
B)
C)
D)
E)

pressão de vapor.
volume específico.
umidade relativa.
razão de mistura.
entalpia.
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