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Texto para responder às questões 01 e 02.
Enrolando a língua
Leio com frequência coisas assim: “as milhões de pessoas”... Me digam, milhões agora é feminino? Ah, é porque se
trata de pessoas? Ao que saiba, a palavra milhão, como a palavra litro ou dúzia, indica quantidade: um milhão de alguma
coisa; não é isso ou eu estou atrasado? Será então que devemos dizer uma litro de água porque água é feminino, e dois
dúzias de ovos porque ovo é masculino? Devo insistir no uso correto da língua ou isto é coisa ultrapassada? Confesso que
ando meio confuso.
(Ferreira Gullar. Disponível em: http://portalliteral.terra.com.br. Acesso em: 09/01/2013.)

01
O autor faz questionamentos que demonstram um posicionamento
A) crítico em relação ao uso que faz da língua, afirmando ser ultrapassado.
B) contrário ao uso da variedade coloquial da língua em determinadas situações.
C) de descrença em relação ao uso, denominado por ele como correto, da língua.
D) favorável a aspectos que determinam a evolução da língua através dos tempos.

02
Em “Ao que saiba, a palavra milhão, como a palavra litro ou dúzia, indica quantidade: um milhão de alguma coisa; não
é isso ou eu estou atrasado?”, o autor utiliza como recurso argumentativo para expressar seus questionamentos um(a)
A) citação.
B) exemplo.
C) comparação.
D) enumeração.
Texto para responder às questões de 03 a 05.
Gerador de frases machistas
Campanha da ONU tenta mudar estereótipos femininos que se propagam em sistemas de buscas na internet.
Dessa os internautas de língua portuguesa escaparam por pouco. O órgão das Nações Unidas para a igualdade de
gênero lançou campanha mundial em novembro deste 2013 contra o machismo entranhado nos sistemas de busca da
internet. O preenchimento automático do Google sugere ao usuário uma lista dos termos mais procurados ligados aos
termos digitados.
Ao digitar “women shouldn’t” (mulheres não devem) no campo de pesquisa, o publicitário Christopher Hunt (diretor
de arte da agência Ogilvy & Mather, em Dubai, nos Emirados Árabes) percebeu que a ferramenta autocompletar frases
sugeria construções como “mulheres não devem trabalhar”, “ter direitos”, “votar”, “falar na igreja”, “serem dignas de
confiança” ou como “mulheres precisam ser disciplinadas”. A busca pela mesma expressão, com a palavra “homem”
como sujeito, traz resultados bem diferentes: “homem não deve chorar”, “ser bonzinho” etc.
Em português, a expressão “mulheres não devem” não enumera sugestões sexistas ao Google, ao menos nas buscas
mais populares no Brasil. Os estereótipos emergem, na verdade, quando o termo pesquisado é “mulherada”.
(Língua Portuguesa, Dez/2013.)

03
Os elementos de coesão são responsáveis pela clareza do texto. Ao iniciar o texto usando o pronome demonstrativo,
é feita uma referência à
A) mudança de estereótipos femininos.
B) busca na Internet por estereótipos femininos.
C) campanha da ONU para a igualdade de gênero.
D) situação tratada quanto ao “gerador de frases machistas”.

04
De acordo com o texto, a expressão “mulheres não devem” era autocompletada com expressões prontas. A respeito
dos complementos, é correto afirmar que “trabalhar” e “votar” constituem
A) complementos nominais exigidos pelo verbo dever.
B) junto à expressão que os antecede, uma locução verbal.
C) um estado do sujeito indicado em “mulheres não devem”.
D) complementos desnecessários para o entendimento da expressão anterior.
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05
Ao substituir o sujeito da expressão “mulheres não devem trabalhar” pela palavra “homem”, de acordo com o texto,
ocorrem “resultados bem diferentes”, significando que
A) o efeito machista a que o título do texto faz referência é eliminado.
B) a forma verbal “devem” é substituída, obrigatoriamente, por “deve”.
C) “chorar” e “trabalhar” pertencem a classes gramaticais de palavras diferentes.
D) os complementos possuem um efeito de sentido diferente para homens e mulheres.
Texto para responder às questões de 06 a 08.
É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo, se bem que seja um penar jubiloso. Explico-me. Todo
sofrimento alheio a preocupa e acende nela o facho da ação, que a torna feliz. Não distingue entre gente e bicho,
quando tem de agir, mas, como há inúmeras sociedades (com verbas) para o bem dos homens, e uma só, sem recurso,
para o bem dos animais, é nesta última que gosta de militar. Os problemas aparecem-lhe em cardume, e parece que a
escolhem de preferência a outras criaturas de menor sensibilidade e iniciativa (...).
(Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988.)

06
A relação estabelecida pelos elementos destacados contribui para a organização dos enunciados do texto. A partir
desta perspectiva, assinale a relação corretamente indicada.
A) “[...] se bem que seja um penar jubiloso.” – condição
B) “[...] preocupa e acende nela o facho da ação, que a torna feliz.” – adição
C) “[...] tem de agir, mas, como há inúmeras sociedades (com verbas) [...]”– explicação
D) “[...] sem recurso, para o bem dos animais, é nesta última que gosta de militar.” – causa

07
Os elementos destacados em “Todo sofrimento alheio a preocupa e acende nela o facho da ação, que a torna feliz.”
são responsáveis por importantes funções de coesão textual, estabelecendo vínculos com elementos já anunciados.
Com base no trecho anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Os pronomes destacados possuem o mesmo referente, indicado anteriormente no texto.
( ) Os dois registros do pronome “a” podem ser substituídos pelo pronome “lhe”.
( ) O uso do pronome pessoal reto “ela” (nela), nesse caso, só é permitido porque está antecedido de preposição.
A sequência está correta em
A) F, V, F.
B) V, V, F.
C) V, F, V.
D) V, V, V.

08
Dissertar significa debater um tema, ou seja, apresentar uma tese e encontrar argumentos para defendê-la.
Considerando tal pressuposto, é correto afirmar que o ponto de vista assumido no texto defende que
A) a distinção entre “gente” e “bicho” é inadequada em qualquer situação.
B) pessoas menos sensíveis são mais suscetíveis a problemas do que as outras.
C) as ações solidárias, de ajuda ao próximo, são trabalhosas, mas causam satisfação.
D) todo sofrimento deve ser evitado, não importando tratar-se de “gente” ou “bicho”.
Texto para responder às questões 09 e 10.

(Scott Adams. Dilbert. Zero Hora, Informe Econômico, 2004.)
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Acerca das expressões utilizadas na tirinha – “vista para o lago”, “ecologicamente planejado” e “aconchegante” –, é
correto afirmar que indicam
A) a descrição feita pelo homem em seu sentido real.
B) a intenção de tornar o imóvel agradável e desejado em sua descrição.
C) que os argumentos do homem foram aceitos e utilizados pelo cachorro.
D) a substituição de uma linguagem informal por uma linguagem técnica, necessária ao contexto.

10
Na expressão “Os cômodos são ridiculamente pequenos!”, o termo em destaque está diretamente ligado ao adjetivo
“pequenos” e estabelece, na frase, uma relação de sentido de
A) meio.
B) causa.
C) modo.
D) intensidade.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11
Três notas – uma de 20, uma de 50 e outra de 100 reais – foram colocadas em três envelopes de cores diferentes, que
foram guardados em três gavetas de um armário dispostas verticalmente. Considere que:
• o envelope vermelho ficou numa gaveta mais baixa que a do envelope branco;
• a nota de 50 não foi colocada no envelope branco e o envelope com menor valor ficou na gaveta mais alta;
• na gaveta mais baixa encontra-se o envelope com maior valor;
• o envelope amarelo não foi colocado na gaveta do meio e a nota de maior valor não se encontra no envelope branco.
Nos envelopes vermelho, branco e amarelo encontram-se, respectivamente, as notas de
A) 20, 50 e 100 reais.
C) 50, 100 e 20 reais.
B) 50, 20 e 100 reais.
D) 100, 50 e 20 reais.

12
“Todo vegetariano é magro. Alguns magros são elegantes.” Com base na afirmativa anterior, é correto afirmar que
A) todo vegetariano é elegante.
C) alguns vegetarianos são elegantes.
B) alguns magros são vegetarianos.
D) alguns vegetarianos são magros e elegantes.

13
Numa pesquisa realizada com 100 pessoas sobre a forma de se locomoverem para o trabalho, constatou-se que:
• 45 usam ônibus;
• 51 usam automóvel;
• 32 usam moto;
• 18 usam ônibus e automóvel;
• 22 usam ônibus e moto;
• 15 usam automóvel e moto;
• 6 usam os três meios de transporte.
Analisando os dados apresentados, conclui-se que o número de pessoas que NÃO utiliza nenhum dos três meios de
transporte mencionados é
A) 17.
B) 21.
C) 23.
D) 26.

14
Para preparar um sanduíche, uma pessoa dispõe de 3 tipos de carne, 4 tipos de queijo e 5 vegetais. De quantas
maneiras pode-se montar o sanduíche com 1 carne, 2 fatias de queijos iguais ou diferentes e 3 vegetais distintos?
A) 240.
B) 300.
C) 360.
D) 480.

15
Numa gaveta, encontram-se várias pilhas entre comuns e alcalinas, sendo que a razão entre o número de pilhas
comuns e alcalinas é igual a 2,5 e a diferença entre os dois tipos de pilhas é igual a 12. Quantas pilhas estão guardadas
nessa gaveta?
A) 28.
B) 32.
C) 36.
D) 40.
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16
Considere a sequência a seguir:

O milésimo termo dessa sequência é
A)
B)

C)

D)

17
No período de fevereiro a maio, uma pequena empresa apresentou oscilações nos lucros obtidos de tal forma que:
• o lucro obtido no mês de maio foi maior que o do mês de fevereiro, o qual, por sua vez foi superior ao do mês de abril;
• em março, o lucro foi inferior aos meses de abril e maio;
• em junho, o lucro foi maior do que em fevereiro.
Sendo assim, o mês em que a empresa teve menor lucro foi
A) fevereiro.
B) março.
C) abril.
D) maio.

18
A soma dos valores numéricos que substituem corretamente as interrogações na figura a seguir é igual a
A) 32.
B) 35.
C) 40.
D) 46.

19
Qual das figuras apresentadas é DIFERENTE das demais?

A)

B)

C)

D)

20
Seja a sequência de letras a seguir:
A, B, E, F, ..., U, V, Y, Z
O número de vogais e consoantes dessa sequência são, respectivamente, iguais a
A) 3 e 9.
B) 4 e 9.
C) 3 e 10.

D) 4 e 10.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
21
Um usuário, que utiliza o Browser Internet Explorer 9 (configuração padrão – idioma Português Brasil), precisa realizar
uma pesquisa sigilosa em um computador acessado por diversas pessoas. Com base no exposto, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Deve-se utilizar a navegação InPrivate para impedir que seu histórico de navegação, arquivos temporários, dados
de formulário, cookies, nomes de usuários e senhas sejam retidos pelo navegador.
( ) Deve-se utilizar o filtro SmartScreen para impedir que seu histórico de navegação, arquivos temporários, dados de
formulário, cookies, nomes de usuários e senhas sejam retidos pelo navegador.
( ) O usuário pode iniciar a navegação InPrivate no menu segurança, pressionando Ctrl + Shift + P, ou na página Nova
Guia.
( ) Após o acionamento da navegação InPrivate, caso o usuário feche a janela do navegador, a sessão de navegação
InPrivate será finalizada.
A sequência está correta em
A) V, V, F, F.
B) V, F, V, V.
C) F, V, F, V.
D) F, F, V, F.
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22
Considere as afirmativas referentes ao Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão).
I. Ao fazer logoff, todos os programas abertos são fechados e, em seguida, o computador é desligado.
II. Para fazer logoff deve-se clicar no botão Iniciar, apontar para a seta ao lado do botão Desligar e clicar em Fazer logoff.
III. Após fazer logoff, é necessário que o próximo usuário reinicie o computador antes de fazer logon.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) I e II.
D) I e III.

23
Um usuário utiliza o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão) para armazenar diversas planilhas
de controle financeiro. Considerando a importância destas informações, deve-se realizar uma cópia de segurança dos
arquivos. No Sistema Operacional em questão, tal operação poderá ser realizada através da ferramenta de
A) Limpeza de Disco.
B) Backup e Restauração.
C) Desfragmentador de Disco.
D) Gerenciamento de Arquivos.

24
Observe a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão).

Se na célula A7 for inserida a fórmula =SE(A4=B5;SOMA(C4:C5);SE(B2="RJ";A2;C2)), o resultado será
A) 300.
B) 500.
C) RIO DE JANEIRO.
D) ESPÍRITO SANTO.

25
Considere o seguinte texto redigido utilizando-se a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão).
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é responsável pela gestão das políticas
públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de
serviços vinculados ao setor. No Brasil, o agronegócio contempla o pequeno, o médio e o grande produtor
rural e reúne atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, produção agropecuária,
processamento, transformação e distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor final.
(Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/ministerio.)

Clique aqui para obter mais informações
O procedimento a ser realizado para que o usuário possa adicionar um hiperlink no texto “Clique aqui para obter mais
informações”, direcionando o leitor para o site http://www.agricultura.gov.br/ministerio, é selecionando o texto e
na guia
A) Inserir, no grupo Links, clicar em Hiperlink, clicar em Página da web ou arquivo existente, na caixa Endereço digitar o
link http://www.agricultura.gov.br/ministerio e clicar no botão Ok.
B) Inserir, no grupo Configurar Página, clicar em Hiperlink, clicar em Colocar neste documento, na caixa Endereço digitar
o link http://www.agricultura.gov.br/ministerio e clicar no botão Ok.
C) Página Inicial, no grupo Links, clicar em Hiperlink, clicar em Página da web ou arquivo existente, na caixa Endereço
digitar o link http://www.agricultura.gov.br/ministerio e clicar no botão Ok.
D) Layout da Página, no grupo Configurações, clicar em Hiperlink, clicar em Adicionar página web, na caixa Endereço
digitar o link http://www.agricultura.gov.br/ministerio e clicar no botão Ok.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26
De acordo com os conhecimentos da entomologia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Os insetos possuem seu corpo dividido em cabeça, tórax e abdome.
( ) A ordem Hymenoptera abriga os insetos conhecidos como cigarras.
( ) A ordem Coleoptera não possui insetos considerados como pragas.
( ) A praga Helicoverpa spp. pertence à ordem Lepidoptera.
A sequência está correta em
A) V, F, F, V.
B) V, V, F, V.
C) V, F, V, V.
D) F, F, F, V.

27
Acerca dos organismos geneticamente modificados (OGM) e biossegurança, são consideradas infrações administrativas,
EXCETO:
A) Comercializar células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro.
B) Realizar atividades de pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados sem autorização da CTNBio ou em
desacordo com as normas por ela expedidas.
C) Utilizar, para fins de pesquisa e terapia, células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por
fertilização in vitro mesmo com o consentimento dos genitores.
D) Realizar atividade ou projeto que envolva OGM e seus derivados relacionados ao ensino com manipulação de
organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial como pessoa física
em atuação autônoma.

28
Assinale a alternativa que define corretamente uma Praga NÃO Quarentenária Regulamentada.
A) É aquela cuja presença em plantas para plantio não influi no seu uso proposto, mas tem repercussões qualitativas,
estando, portanto, regulamentada no território da parte contratante importadora.
B) É aquela cuja presença em plantas para plantio influi no seu uso proposto, com repercussões econômicas, mas que,
no entanto, não está regulamentada no território da parte contratante importadora.
C) É aquela cuja presença em plantas para plantio influi no seu uso proposto, com repercussões economicamente
inaceitáveis, estando, portanto, regulamentada no território da parte contratante importadora.
D) É aquela cuja presença em plantas para alimentação influi no seu uso proposto, com repercussões economicamente
inaceitáveis, estando, portanto, regulamentada no território da parte contratante importadora.

29
Relacione os tipos de fertilizantes às respectivas características.
1. Fertilizante orgânico simples.
( ) Produto natural de origem vegetal ou animal, contendo um ou mais
nutrientes de plantas.
( ) Produto de natureza orgânica, resultante da mistura de dois ou mais
2. Fertilizante orgânico composto.
fertilizantes orgânicos simples, contendo um ou mais nutrientes de plantas.
( ) Produto obtido por processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico,
natural ou controlado, a partir de matéria-prima de origem industrial,
3. Fertilizante orgânico misto.
urbana ou rural, animal ou vegetal, isoladas ou misturadas, podendo ser
enriquecido de nutrientes minerais, princípio ativo ou agente capaz de
melhorar suas características físicas, químicas ou biológicas.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 3.
B) 1, 3, 2.
C) 2, 1, 3.
D) 3, 2, 1.

30
São consideradas ações emergenciais para o manejo integrado de Helicoverpa spp, EXCETO:
A) Planejamento da área de cultivo.
B) Monitoramento contínuo de pragas.
C) Importação de ovos machos estéreis para controle biológico.
D) Registro emergencial e uso de inseticidas químicos e biológicos.
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A respeito da receita, específica para cada cultura ou problema, necessária à compra de agrotóxico ou afim, analise as
seguintes afirmativas.
I. São exemplos de informações que deverão constar da recomendação técnica: doses de aplicação e quantidades
totais a serem adquiridas; época de aplicação; intervalo de segurança; e, orientação quanto à obrigatoriedade da
utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual).
II. Para doenças ou praga de diagnóstico de domínio público, como a ferrugem do cafeeiro, fica dispensado o item
diagnóstico da receita.
III. As orientações quanto ao manejo integrado de pragas e de resistência são obrigatórias na receita.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I e III, apenas
C) II e III, apenas
D) I, II e III.

32
Acerca da lei de proteção de cultivares, analise as afirmativas.
I. Materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo autogâmico continuado.
II. Cultivar que se distingue claramente de qualquer outra, cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida.
III. Cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas.
IV. Cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a
identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo SNPC (Serviços Nacionais de Proteção de Cultivares).
As afirmativas anteriores, referem-se, respectivamente, a
A) linhagem; cultivar distinta; cultivar homogênea; e, cultivar estável.
B) cultivar homogênea; cultivar estável; cultivar distinta; e, linhagem.
C) cultivar homogênea; cultivar distinta; cultivar estável; e, linhagem.
D) linhagem; cultivar distinta; cultivar estável; e, cultivar homogênea.

33
De acordo com os níveis estabelecidos pelo MAPA, classifique as Estações Quarentenárias a seguir.
( ) Estação quarentenária com capacidade de detectar e identificar algumas espécies de pragas quarentenárias,
dispondo de especialistas renomados em uma ou mais das seguintes áreas: virologia, acarologia, nematologia,
bacteriologia, entomologia e plantas invasoras.
( ) Estação quarentenária para acompanhamento de campo de materiais de propagação vegetal harmonizados pelo
MERCOSUL, em local de realização de ensaios de pesquisa em melhoramento genético de vegetais, com
laboratório de fitopatologia e responsável técnico com capacidade para realização de análises e o monitoramento
das ocorrências fitopatológicas, entomológicas e de plantas invasoras.
( ) Estação quarentenária com capacidade de detectar e identificar pragas quarentenárias em nível de espécie e que
dispõe de instalações adequadas e especialistas renomados nas áreas de virologia, acarologia, nematologia,
bacteriologia, entomologia e plantas invasoras.
Os níveis das estações anteriores são, respectivamente,
A) 2, 1, 3.
B) 2, 3, 1.
C) 3, 1, 2.
D) 3, 2, 1.

34
Assinale a sequência correta de acordo com o uso adequado de agrotóxicos e afins, mediante o procedimento de
lavagem de embalagens de forma manual.
A) Adicionar água limpa à embalagem até metade do seu volume; tampar bem a embalagem e agitá-la por 30 segundos;
despejar a água de lavagem no tanque pulverizador; e, inutilizar a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.
B) Adicionar água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume; tampar bem a embalagem e agitá-la por 30 segundos;
despejar a água de lavagem no tanque pulverizador; repetir esta operação três vezes; e, inutilize a embalagem
plástica ou metálica perfurando o fundo.
C) Adicionar água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume; tampar bem a embalagem e agitá-la por 10 segundos;
despejar a água de lavagem no tanque de descarte; repetir esta operação três vezes; e, inutilize a embalagem
plástica ou metálica perfurando o fundo.
D) Adicionar água limpa à embalagem até metade do seu volume; tampar bem a embalagem e agitá-la por 10 segundos;
despejar a água de lavagem no tanque do pulverizador; repetir esta operação três vezes; e, inutilize a embalagem
plástica ou metálica perfurando o fundo.
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O depositário tem o direito de retenção de produtos depositados, até o limite dos valores correspondentes, para
garantia dos seguintes pagamentos, EXCETO:
A) Armazenagem e demais despesas tarifárias.
B) Investimentos relativos à modernização pós-depósito dos produtos.
C) Comissões, custos de cobrança e outros encargos relativos à operação com mercadorias depositadas.
D) Adiantamentos feitos com fretes, seguros e demais despesas e serviços, desde que devidamente autorizados, por
escrito, pelo depositante.

36
De acordo com o Decreto nº 3.855/2001, que regulamenta a Lei nº 9.973/2000, a qual dispõe sobre o sistema de
armazenagem dos produtos agropecuários, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Depositante: pessoa jurídica apta a exercer as atividades de guarda e conservação de produtos de terceiros.
B) Fiel: pessoa física, idônea, formalmente indicada pelo depositário como responsável pela guarda e conservação dos
produtos de que trata este Decreto.
C) Regulamento interno: conjunto de normas, regras e procedimentos operacionais estabelecidos pelo depositário,
visando assegurar o funcionamento e a qualidade dos serviços por ele oferecidos.
D) Sistema de armazenagem: conjunto das unidades armazenadoras do país destinadas à guarda e conservação de
produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico.

37
Segundo a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), constitui indicação geográfica a indicação de procedência
ou a denominação de origem. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território que
A) designe produto ou serviço cujas qualidades ou características não se devam ao meio geográfico.
B) tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de
prestação de determinado serviço.
C) designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
D) tenha se tornado conhecido como centro de extração, mas não como centro de produção ou fabricação de
determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

38
Segundo o art. 94 da Instrução Normativa nº 46/2011, os sistemas orgânicos de produção vegetal NÃO devem priorizar a
A) utilização de adubo mineral como base para a manutenção da fertilidade do solo e a nutrição das plantas.
B) utilização de material de propagação originário de espécies vegetais adaptadas às condições edafoclimáticas locais e
tolerantes a pragas e doenças.
C) utilização de insumos que, em seu processo de obtenção, utilização e armazenamento, não comprometam a
estabilidade do habitat natural e do agroecossistema, não representando ameaça ao meio ambiente e à saúde
humana e animal.
D) adoção de manejo de pragas e doenças que respeite o desenvolvimento natural das plantas, a sustentabilidade
ambiental, a saúde humana e animal, inclusive em sua fase de armazenamento, além de privilegiar métodos
culturais, físicos e biológicos.

39
As Unidades de Conservação de Uso Sustentável, segundo a Instrução Normativa nº 17/2009, estão compostas por
diversas categorias de Unidades de Conservação, entre elas:
I. área de proteção ambiental;
II. área de relevante interesse ecológico;
III. floresta nacional;
IV. reserva extrativista;
V. reserva particular do patrimônio natural.
Estão corretas as alternativas
A) I, II, III, IV e V.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) IV e V, apenas.
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Na agricultura orgânica, raramente se encontra um problema com uma única causa ou solução. Ao preconizar o uso
de quebra-ventos ou cercas-vivas, ou a adubação orgânica e as coberturas mortas, alteram-se os seguintes fatores
simultaneamente, EXCETO:
A) Redução do estresse hídrico e térmico.
C) Melhora da absorção de nutrientes minerais.
B) Redução da população de inimigos naturais.
D) Melhora das condições para a mesofauna do solo.

41
Em todo o território nacional, as classificações dos produtos vegetais, de seus subprodutos e resíduos de valor
econômico são determinadas pela Lei nº 9.972/2000. Com base no exposto, analise.
I. É obrigatória quando destinados diretamente à alimentação humana.
II. Não é obrigatória nas operações de compra e venda do Poder Público.
III. É obrigatória nos portos, aeroportos e postos de fronteiras, quando da importação.
IV. A classificação será realizada sempre que necessário, para que a identidade e qualidade do produto sejam mantidas.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

42
De acordo com o Decreto Federal nº 24.114/34 são proibidos, em todo o território nacional, nas condições determinadas
a seguir, a importação, o comércio, o trânsito e a exportação:
I. de vegetais e partes de vegetais, como: mudas, galhos, estacas, bacelos, frutos, sementes, raízes, tubérculos, bulbos,
rizomas, folhas e flores, quando portadores de doenças ou pragas perigosas;
II. de insetos vivos, ácaros, nematoides e outros parasitos nocivos às plantas, em qualquer fase de evolução;
III. de culturas de bactérias e cogumelos nocivos às plantas;
IV. de caixas, sacos e outros artigos de acondicionamento, que tenham servido ao transporte dos produtos enumerados
neste artigo;
V. de terras, compostos e produtos vegetais que possam conter, em qualquer estado de desenvolvimento, criptógamos,
insetos e outros parasitos nocivos aos vegetais, quer acompanhem ou não plantas vivas.
Estão corretas as alternativas
A) I, II, III, IV e V.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) IV e V, apenas.

43
Com base nos conceitos definidos no Manual de Procedimentos para Tratamentos Fitossanitários com Fins Quarentenários de 2006, marque a afirmativa INCORRETA.
A) EPI: equipamento de proteção individual, instrumento de trabalho que visa proteger a saúde do trabalhador.
B) Aplicação de brometo de metila: considerada a introdução do produto em câmaras herméticas, respeitadas as
definições dos equipamentos, somente em sua fase gasosa.
C) Aeração: operação destinada à remoção do gás do interior da câmara de fumigação. Só pode ser realizada com
aparelhos que promovam a sucção do produto do interior da câmara.
D) Certificado de credenciamento: credencia as empresas fumigadoras a realizarem os tratamentos fitossanitários com
fins quarentenários. É concedido pela Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA).

44
O art. 8º da Lei nº 8.027/90 dispõe que “pelo exercício irregular de suas atribuições o servidor público civil responde
civil, penal e administrativamente, podendo as cominações civis, penais e disciplinares cumularem-se, sendo umas e
outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa”. Sobre o tema, assinale a
afirmativa INCORRETA.
A) A competência para a imposição das penas disciplinares será determinada em ato do Poder Executivo.
B) A penalidade de advertência converte-se automaticamente em suspensão, por trinta dias, no caso de reincidência.
C) Os atos de suspensão e demissão mencionarão sempre a causa da penalidade, dispensada tal exigibilidade para os
atos de advertência.
D) A aplicação da penalidade de suspensão acarreta o cancelamento automático do valor da remuneração do servidor,
durante o período de vigência da suspensão.
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Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.027/90, analise as condutas a seguir praticadas por servidor público:
I. opor resistência ao andamento de documento, ao processo ou à execução de serviço;
II. exercer quaisquer atividades incompatíveis com o cargo ou a função pública, ou, ainda, com o horário de trabalho;
III. participar da gerência ou da administração de empresa privada e, nessa condição, transacionar com o Estado;
IV. manter sob a sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.
São faltas administrativas puníveis com a pena de demissão, a bem do serviço público, apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) III e IV.

CONHECIMENTOS GERAIS
46
Após manifestações e muita discussão envolvendo governos estaduais, federal e congressistas, a Lei dos Royalties de
Petróleo foi aprovada em 14 de agosto de 2013. Sobre a nova regulamentação de distribuição dos royalties de petróleo
no Brasil, analise.
I. Destinação de 50% do Fundo Social de Pré-Sal para as áreas de educação e saúde.
II. Distribuição de 75% dos royalties de petróleo para a educação e 25% para a saúde.
III. Manutenção dos royalties apenas aos municípios que produzem no limite terrestre.
IV. Repasse de royalties a todos os municípios do Brasil para investir apenas na saúde.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) III e IV.

47
Lançado pela presidente Dilma Rousseff por meio de Medida Provisória, o programa “Mais Médicos” foi apontado
como um instrumento do governo federal para combater a carência de profissionais de medicina nas cidades pequenas
ou remotas e nas periferias das grandes cidades. Sobre este programa, gerador de grande discussão social e política,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Entidades, como o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Ministério Público Federal, tornaram-se defensores da
dispensa do exame de revalidação do diploma aos estrangeiros.
( ) Médicos cubanos são inseridos ao programa pelo convênio realizado entre os governos do Brasil e de Cuba,
efetivado através da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
( ) O programa compreende investimentos no Sistema Único de Saúde, altera as diretrizes curriculares dos cursos de
medicina e define regras para abertura de novas faculdades.
( ) O programa prevê o recrutamento de médicos do exterior que disputam as vagas disponibilizadas nos municípios
em caráter de igualdade com os médicos brasileiros.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V.
B) F, V, V, F.
C) V, F, V, F.
D) V, V, F, F.

48
Em 2014, o Brasil completa 50 anos do golpe militar de 1964, que causou drásticas mudanças no cenário político e
econômico, deixando grandes sequelas sociais, devido aos atos de tortura e violência praticados por este regime de
exceção, que marcaram milhares de famílias brasileiras. Para apuração de graves violações aos direitos humanos,
ocorridas inclusive durante o período da ditadura militar, foi criada especificamente a Comissão
A) Nacional da Verdade.
C) dos Direitos Humanos e Minorias.
B) Parlamentar de Inquérito.
D) da Constituição e Justiça e da Cidadania.

49
Analise as afirmativas de forma distinta, atento para verificar se há ou não relação entre ambas.
“O agronegócio, embora venha crescendo nos últimos anos, ainda enfrenta entraves como a instabilidade no câmbio e a
carência de infraestrutura no Brasil.”
PORQUE
“A ausência de investimentos nesta área resulta na redução de sua participação no PIB nacional que, hoje, é considerada
irrelevante.”
Assinale a alternativa correta.
A) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
D) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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“Ampliando sua participação no mercado de forma surpreendente, o Facebook, de Mark Zuckerberg, vem inovando
com aquisições extremamente vantajosas nos últimos anos. Seu fundador e proprietário já anunciou em seu perfil na
rede social, há alguns anos, a compra do _______________, aplicativo gratuito que permite colocar filtros em fotos e
compartilhá-las em sites. Já no início de 2014, foi anunciada a aquisição do __________________, definido no comunicado do próprio Facebook como ‘companhia de mensagens móveis em várias plataformas com rápido crescimento’.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Vimeo / Viber
C) Instagram / WhatsApp
B) YouTube / WeChat
D) Vine / Nimbuzz Messenger
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PROVA ESCRITA DISCURSIVA
ORIENTAÇÕES GERAIS
 A Prova Escrita Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação.
 Para a redação da Prova Escrita Discursiva, o candidato deverá formular texto com extensão mínima de 20 (vinte) e,
no máximo, de 30 (trinta) linhas.
 A Prova Escrita Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente,
de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas,
salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como
também no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos deste Edital.
Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da CONSULPLAN devidamente treinado, para o qual deverá
ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
 O candidato receberá nota zero na Prova Escrita Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de
não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou grafadas por outro meio que não o determinado no item
anterior, bem como no caso de identificação em local indevido.
 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado
ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
 A Prova Escrita Discursiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos.
 Para efeito de avaliação da Prova Escrita Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação:
ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA
Critérios

Total de pontos
por critério

Elementos da Avaliação

Aspectos Formais e Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão,
Aspectos Textuais paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias.
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao
Aspectos Técnicos
conteúdo programático proposto.
TOTAL DE PONTOS

15 pontos
25 pontos
40 pontos

Texto I
Êxodo rural. Aqui e agora
Colônia Miranda é um núcleo rural no planalto gaúcho, próximo à cidade de Coxilha, a 327 quilômetros de Porto
Alegre. Em torno da igreja e do centro comunitário agrupam-se pequenos produtores de soja. Dali, onde também está
localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Colônia Miranda, é possível avistar grandes silos metálicos que
refletem o Sol e estão cercados por muitos hectares de plantação. Todos pertencem a um único proprietário, que vem
comprando terras dos pequenos agricultores. Com capacidade de armazenar a produção por mais tempo, o fazendeiro só
desova seu estoque no fim do ano, quando o preço do cereal dobra. Os que não têm essa possibilidade são obrigados a
vender no início da safra, por metade do valor. Por isso, a Colônia Miranda vem minguando. Em três anos, o número de
alunos da escola caiu de 92 para 45. “Nesse ritmo, corremos o risco de fechar”, diz o diretor André Ghelen, preocupado.
(Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/.)

Texto II

(Disponível em: http://coisadecearense.blogspot.com.br/2010/11/exodo-rural-e-migracao.html.)
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Texto III
Em Santa Catarina, agroturismo ajuda a frear o êxodo rural
Com a intenção de valorizar o modo de vida no campo e, consequentemente, reduzir o êxodo rural em Santa
Catarina, a engenheira agrônoma Thaise Guzzatti, de 37 anos, fundou a associação de agroturismo ecológico Acolhida
na Colônia, em 1999. Hoje, são 180 famílias de agricultores associadas, que recebem os turistas em suas propriedades,
compartilhando seu modo de vida, sua rotina de trabalho e a cultura local.
“Nós promovemos a agricultura familiar, com a manutenção do homem no campo e geração de renda alternativa”,
diz Lucilene Assing, de 28, engenheira agrônoma e técnica da Associação. “Um dos princípios da Acolhida é o respeito à
natureza, com incentivo à produção orgânica, à preservação das águas e à reciclagem do lixo.”
(Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,em-santa-catarina-agroturismo-ajuda-a-frear-o-exodo-rural,1062023,0.htm.)

Sabe-se que o Brasil presenciou alguns períodos de êxodo rural sendo o maior deles entre as décadas de 60 e 80, em
que pessoas abandonaram o campo e foram em direção à urbanização. Efeitos negativos puderam ser percebidos, entre
eles, o inchaço das cidades e as condições inadequadas de vida. Na atualidade, diante da importância e necessidade de
valorização do campo, ações têm sido planejadas e aplicadas. Considerando o os textos anteriores como motivadores,
redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se acerca do seguinte tema:

“Valorização do trabalho no campo: uma prática necessária diante da atual realidade”.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha
de Texto Definitivo (Prova Discursiva).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) itens de múltipla escolha e uma prova discursiva constituída de:
estudo de caso para os cargos de nível superior, sobre tema de natureza técnica específica de cada cargo; e redação
para os cargos de nível médio técnico, médio e fundamental, sobre tema da atualidade. Leia-o atentamente.
7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas (A a D) e uma única
resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
e Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam
incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal
ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da
unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.consulplan.net.
- A interposição de recursos deverá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme
disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público.

