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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma
padrão escrita.
Texto I
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...]
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...].
(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015).
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info

Texto II

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/

1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale
a única alternativa INCORRETA:
a) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de
que a música eletrônica não representa uma
evolução positiva da arte.
b) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna
propõe uma reapropriação dos recursos já
utilizados por movimento artísticos anteriores.
c) O conceito sobre produtos culturais da pósmodernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o
impacto que as novas artes trazem ao seu
consumidor (texto II).
d) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia
de que a música eletrônica é uma manifestação
harmoniosa de som e ritmo.
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na
obediência aos recursos de clareza e correlação
propostos pela construção paralelística de sentido no
período:
a) Desde que todas as obras fossem concluídas a
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de
atividades.
b) Se a instituição tivesse se preparado
adequadamente, tinha conseguido evitar as
consequências negativas por que passa no
momento.
c) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no
assunto, tanto mais desenvolveremos a
consciência em aquilo que pode ser considerado
correto.
d) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que
se dará mediante acordo escrito.
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3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale
a alternativa que contenha a análise correta das
mesmas.
I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o
imaginário, não se estruturando mais na paródia.”
Nesse período, podemos afirmar corretamente
que uma palavra foi acentuada por apresentar
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e
duas receberam acentos por serem paroxítonas
terminadas em ditongo.
II. Ainda em: “A arte vai servir aí como parâmetro,
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com
isso se alterasse a correção do período, pois o
verbo no gerúndio permite a ênclise.
III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase
de futuro do presente. Esse tempo verbal é
adequado à proposição do autor do texto, que faz
referência a eventos vindouros.
IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma
simbólica.” A locução verbal presente nesse
período poderia ser substituída pelo verbo na
forma sintética, resultando, corretamente, na
reescrita a seguir: A arte eletrônica constituirá-se
numa nova forma simbólica.
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas a assertiva II está incorreta.
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para
as afirmativas falsas:
( ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período.
( ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no
estágio probatório será exonerado ou, se estável,
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
( ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado
ou de processo administrativo disciplinar no qual
lhe seja assegurada ampla defesa.
( ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em Lei.
( ) Parágrafo Único. Mediante autorização do
servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento a favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

V, V, V, V, F.
V. V, F, V, V.
F, V, V, V, F.
V, V, V, V, V.

5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
complete a frase:
“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre ____________ horas de um dia e
_____________ horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de _________________________,
computando-se cada hora como cinquenta e dois
minutos e trinta segundos”.
A alternativa correta é:
a) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por
cento).
b) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por
cento).
c) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco
por cento).
d) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento).
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro
de 1996, é incumbência da União:
a) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do sistema federal de ensino e
dos Territórios.
b) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede
estadual.
c) Elaborar e executar políticas e plano educacionais,
em consonância com as diretrizes e planos
nacionais de educação, integrando e coordenando
as suas ações e as dos seus Municípios.
d) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede
municipal.

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de
dezembro de 2012, estabelece denominações às
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo
com a titulação do ocupante do cargo. As
denominações são:
I. Classe A, com denominações de:
1) Professor Adjunto A
2) Professor Assistente A
3) Professor Auxiliar
II. Classe B, com a denominação
Assistente.
III. Classe C, com a denominação
Adjunto.
IV. Classe D, com a denominação
Associado.
V. Classe E, com a denominação
Titular.

de Professor
de Professor
de Professor
de Professor

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A,
é necessário portar o título de:

a)
b)
c)
d)

Pós Doutorado.
Doutor.
Mestre.
Especialista.

8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes
referenciais, é explicado diversamente em sua
gênese e desenvolvimento, o que condiciona
conceitos diversos de homem, mundo, cultura,
sociedade educação, etc. Diversos autores têm
analisado e comparado as abordagens do processo
de ensino aprendizagem classificando e agrupando
as correntes teóricas segundo critérios diferentes.
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é
INCORRETO afirmar:
a) Os temas geradores para o ensino devem ser
extraídos da prática de vida dos educandos.
b) A relação entre professor e aluno deve ser vertical.
c) O diálogo e os grupos de discussão são
fundamentais para o aprendizado.
d) Os objetivos educacionais são definidos a partir
das necessidades concretas do contexto histórico
social no qual se encontram os sujeitos.
9. No que diz respeito à teoria crítica e suas
contribuições para a construção do currículo, marque
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda
crítica às bases do pensamento de organização
curricular clássica.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas
são organizadas de forma isolada, inscritas numa
grade curricular.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, há um
questionamento político do papel da educação na
sociedade.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e
conteúdos são definidos e os professores limitamse a segui-los.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
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V, V, V, F.
V, F, V, F.
V, F, V, V.
F, F, V, F.
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do
serviço em razão de casamento por:
a)
b)
c)
d)

05 (cinco) dias consecutivos.
10 (dez) dias consecutivos.
15 (quinze) dias consecutivos.
08 (oito) dias consecutivos.

11.Em relação a Manejo do Solo é correto afirmar:
I. Consiste num conjunto de operações realizadas
com objetivos de propiciar condições favoráveis à
semeadura, ao desenvolvimento e à produção das
plantas cultivadas, por tempo ilimitado.
II. O estudo do perfil do solo não se torna primordial,
onde vale lembrar que sempre, que possível, devese decidir pelos manejos conservacionistas que
provoquem o maior revolvimento do solo.
III. Se a utilização for inadequada, podem levar à
destruição dos solos em curto prazo podendo
chegará desertificação de áreas extensas.
IV. Constitui-se de práticas simples e indispensáveis
ao bom desenvolvimento das culturas e
compreende um conjunto de técnicas que,
utilizadas racionalmente, proporcionam alta
produtividade.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.

12.A (EMBRAPA, 2013) descreve que um dos métodos
de manejo de solo consiste no uso de implementos
sobre os resíduos da cultura anterior, onde
geralmente é utilizado um escarificador a 15 cm
suficiente para romper crostras e pé de grade
niveladora para o cultivo seguinte, onde é
compreendido como:
I. Preparo Convencional.
II. Preparo Mínimo.
III. Plantio Direto.
IV. Plantio Semi Direto.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas a assertiva II e IV estão corretas.

13. Em relação a manejo do solo assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Aplicação
de
compostos
orgânicos
e
biofertilizantes.
b) É aquele que propicia boa produtividade no tempo
presente, possibilita a manutenção de sua
fertilidade garantindo a produção agrícola no
futuro.
c) O manejo, a proteção e uso do solo devem-se
basear, primeiramente, no seu potencial produtivo,
avaliando somente as propriedades físicas do solo.
d) Nutrição e adubação Verde.
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14. Em matéria de Manejo Conservacionista:
I. Conservem os recursos naturais, protejam o
ambiente e melhorem as condições de saúde e
segurança em longo prazo.
II. Possui os objetivos de uma agricultura sustentável
com o desenvolvimento de um sistema agrícola
produtivos.
III. Busca a utilização de áreas com rotação de
cultura, controlando a erosão do solo e as perdas de
nutrientes, mantêm e/ou melhoram a produtividade
do solo.
IV. Busca a diminuição na conservação da
estabilidade de agregados na superfície e no
aumento da compactação da compactação das
camadas subsuperficiais, sabendo que a
característica do solo que menos sofre influência
do manejo é a estrutura.
Diante das assertivas, pode-se dizer que:
a)
b)
c)
d)

Somente a assertiva III está incorreta.
Somente a assertiva II está incorreta.
Somente a assertiva I está incorreta.
Somente a assertiva IV está incorreta.

15. Assinale a alternativa correta. Segundo o Art. 22 da
Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, o manejo
florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal
com propósito comercial depende de autorização do
órgão competente e deverá atender as seguintes
diretrizes e orientações:
a) Assegurar a manutenção da diversidade das
espécies.
b) Não descaracterizar a cobertura vegetal e não
prejudicar a conservação da vegetação nativa da
área.
c) Conduzir o manejo de espécies exóticas com a
adoção de medidas que favoreçam a regeneração
de espécies nativas.
d) Aplicação em áreas verdes de recursos oriundos
da compensação ambiental.
16. Os adubos verdes como os coquetéis vegetais podem
promover melhorias no sistema de manejo do solo,
dentre elas destacam-se:
I. Protegem o solo das chuvas de elevada
intensidade que ocorrem no Semiárido em
períodos muito concentrados, evitando a
desagregação do solo e o selamento superficial.
II. Facilitam a infiltração da água no solo pela redução
da velocidade de escoamento da enxurrada e a
formação de canalículos após a decomposição das
raízes.
III. Permitem a manutenção e elevação do teor de
matéria orgânica do solo pelo aporte contínuo de
material vegetal.
IV. Rompem as camadas adensadas do solo, por
meio do sistema radicular agressivo de algumas
espécies, não desenvolvendo subsolagem
biológica.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as assertivas I e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
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17. São os fatores que influenciam a ocorrência de
pragas:
I. Falta de rotação de culturas nos agroecossistemas
e descaso pelas medidas de controle.
II. Adoção de plantio direto, que geralmente há um
aumento de insetos que atacam o sistema
radicular das plantas.
III. Uso inadequado de praguicidas, com o uso de
dosagem, produto, época de aplicação e
metodologia
inadequada,
ou
Adubação
desequilibrada, onde as plantas mal nutridas são
mais susceptíveis ao ataque de pragas.
IV. Plantio em regiões ou estações favoráveis ao
ataque de pragas.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as assertivas I e IV estão corretas.
Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.

18. A seleção de métodos de controle de pragas deve ser
selecionada com base em parâmetros técnicos,
econômicos, sociológicos e que preservem o
ambiente e saúde humana, com isso controle
biológico é aquele:
I. Que consiste no uso de métodos como fogo,
drenagem, inundação, temperatura e radiação
eletromagnética no controle de pragas.
II. Que consiste na ação de inimigos naturais na
manutenção da densidade das pragas em nível
inferior àquele que ocorreria na ausência desses
inimigos naturais.
III. Que consiste no uso de processos hormônios,
feromônios, atraentes, repelentes e macho estéril,
que modifiquem o comportamento da praga de tal
forma a reduzir sua população e danos.
IV. Que consiste no uso de técnicas que possibilitem
a eliminação direta das pragas.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente a assertiva II está correta.
Somente as assertivas I e III estão corretas.
Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
Somente a assertiva III está correta.

19. Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária,
Irrigação, Pesca e Aquicultura – SEAGRI salienta-se
que o ideal para assegurar a proteção das plantas é
considerar alguns princípios básicos. Assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Os controles não podem ser seletivos.
b) Toda planta com nutrição sadia e equilibrada
dificilmente é atacada por parasitas.
c) Os sistemas agrícolas (agroecossistemas) podem
atingir equilíbrio na natureza.
d) Todo parasita tem pelo menos um inimigo natural.
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20. Na agricultura orgânica não é permitido o uso de
substâncias que coloquem em risco a saúde humana
e o meio ambiente, a comercialização de produtos
“Orgânicos” no Brasil deve se regularizar das
seguintes formas:
I. Obter certificação por um Organismo da Avaliação
da Conformidade Orgânica – OAC credenciado
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA.
II. Obter certificação por um Organismo da Avaliação
da Conformidade Orgânica – OAC, sem o
credenciamento junto ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA.
III. Organizar-se em grupo e cadastrar-se junto ao
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento – MAPA, para realizar a venda
direta sem certificação.
IV. Autorização Coordenação de Agroecologia –
Coagre.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as assertivas I e II estão corretas.
Somente as assertivas II e III estão corretas.
Somente as assertivas III e IV estão corretas.
Somente as assertivas I e III estão corretas.

21. O produtor orgânico deve fazer parte do Cadastro
Nacional de Produtores Orgânicos, o que é possível
somente se estiver certificado por um dos três
mecanismos:
I. Certificação por Auditoria.
II. Sistema Participativo de Garantia.
III. Controle Social na Venda Direta.
IV. Certificação Venda Indireta.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as assertivas III e IV estão corretas.
Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
Somente as assertivas III e IV estão corretas.

22. Com relação à agricultura orgânica é INCORRETO
afirmar:
a) O Brasil possui uma biodiversidade incrível aliada
a uma grande diversidade cultural, porém seu
potencial de crescimento com produção orgânica é
baixo devido aos diferentes tipos de solo e clima.
b) Uma das finalidades de um sistema de produção
orgânica é a reciclagem de resíduos de origem
orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de
recursos não-renováveis.
c) Manejo da vegetação nativa, como cobertura
morta, rotação de culturas e cultivos protegidos
para controle da luminosidade, temperatura,
umidade, pluviosidade e intempéries.
d) Adubação orgânica com uso de compostagem da
matéria orgânica, que pela fermentação elimina
microorganismos como fungos e bactérias,
eventualmente existentes em estercos de origem
animal, desde que provenientes da própria região.
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23. Qual lei dispõe sobre a agricultura orgânica:
a)
b)
c)
d)

Lei N° 10.931, de 23 de Dezembro de 2003.
Lei N° 10.831, de 23 de Dezembro de 2003.
Lei N° 10.833, de 23 de Dezembro de 2003.
Lei N° 10.931, de 23 de Dezembro de 2008.

24.Conforme legislação especifica a Agricultura familiar
é aquela que:
I. Não detenha, a qualquer título, área maior do que
4 (quatro) módulos fiscais.
II. Utilize predominantemente mão-de-obra da
própria família nas atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento.
III. Tenha percentual mínimo da renda familiar
originada de atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento, na forma
definida pelo Poder Executivo (Redação dada pela
Lei n° 12.512/2010).
IV. Dirija seu estabelecimento ou empreendimento
com terceiros.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
Somente as assertivas III e IV estão corretas.
Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
Somente as assertivas III e IV estão corretas.

25. Em relação à comercialização de produtos agrícolas,
assinale a alternativa correta:
a) A inconsistência na produção das organizações
dos agricultores é um fator que não limita a
comercialização dos produtos orgânicos.
b) Não é importante articular com a mudança
tecnológica e as transformações das relações de
produção, circulação e consumo que sustentam a
agricultura moderna.
c) As estratégias de comercialização e certificação de
produtos agroecológicos não devem buscar
coerência com os principias de origem do próprio
movimento agroecológico.
d) Um dos principais problemas na comercialização
está relacionado com a distância entre a
propriedade rural e o mercado consumidor, pelo
custo e frete.
26. Segundo
(APREMAVI,
2015),
os
sistemas
agroflorestais podem ser classificados em:
I. Sistema Silvi-agrícolas: combinação de árvores ou
arbustos com espécies agrícolas.
II. Sistemas de enriquecimento: utilização de
espécies exóticas em áreas degradadas.
III. Sistema Silvipastoris: combinação de árvores ou
arbustos com plantas forrageiras herbáceas e
animais.
IV. Sistema agrossilvipastoris: criação ou manejo de
animais em cosórcios silvi-adrícolas.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
b) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
c) Somente as proposições II e IV estão corretas.
d) Somente as proposições III e IV estão corretas.
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27. Em relação aos Sistemas
INCORRETO afirmar:

agroflorestais

é

a) Geram um impacto positivo a partir dos "serviços
ambientais" prestados de acordo com as
características funcionais do ecossistema.
b) A redução da erosão laminar e em sulcos, possui
o custo de implantação e manutenção reduzidos e
possui a capacidade de recuperar áreas
degradadas.
c) Visam
compatibilizar
o
desenvolvimento
econômico da população de áreas rurais com a
conservação do meio ambiente.
d) Utilizam uma variedade de espécies (arbustos e
árvores de pequeno e grande porte), esse conjunto
de espécies se mostra bem alterado em relação à
floresta original, porém possui o mesmo
funcionamento da floresta natural em termos de
rizosfera.
28. Os sistemas agrossilvipastoris conferem:
I. As florestas precisão de período maior para corte,
considerando como uma poupança.
II. Tem aumentado a exploração econômica do setor
agropecuário.
III. O manejo é sustentável, porem as práticas
adotadas não interfere no ganho de peso dos
animais e na produção de leite.
IV. Esse sistema não necessita de manejo no solo.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as proposições III e IV estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Somente as proposições I e II estão corretas.
Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

29.Em relação ao manejo agroecológico de animais:
I. Buscando a saúde para o animal, mas também ao
ambiente.
II. Busca minimizar os agentes etiológicos, para
saber seu ciclo de vida a fim de minimizar e
prevenir o contato dos animais a esses agentes.
III. Avaliar o ambiente onde os animais vivem, assim
podendo trazer informações que ajudam a
identificação de possíveis problemas ou solução
para algumas ocorrências pelas quais o rebanho
esteja passando.
IV. Os animais interagem de maneiras diferentes com
o meio ambiente e agente etiológicos, essa ação é
devido à espécie do animal, raça, idade e condição
de nutrição e sanidade. A avaliação de cada
categoria é primordial para manejar e manter a
sanidade do rebanho.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
As proposições I, II, III e IV estão corretas.
Somente as proposições I, II e III estão corretas.
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30.Segundo (ODUM, 1984; HECHT, 1989), os
agroecossistemas
são
ecossistemas
semidomesticados, que recebem um mínimo de
impacto humano e recebe um máximo de controle
humano, possuindo as características:
I. Envolvem fontes auxiliares de energia, como a
humana, animal e energia de combustíveis, a fim
de aumentar a produtividade de organismos em
particular.
II. Os controles dos sistemas são na maioria das
vezes Internos e não externos, via subsistemas de
feedback.
III. Os animais e as plantas dominantes estão mais
sob seleção artificial do que natural.
IV. A diversidade pode estar bem reduzida ao se
comparar com ecossistemas naturais.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Somente as proposições I, II e III estão corretas.
Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

Planejamento e Execução IESES
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