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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 9h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

TURNO: MANHÃ 
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Cargo: Técnico Agrícola 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI  

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

A causa e o efeito 

 

1 Pedindo vênia aos doutos ministros do Supremo Tribunal 

Federal que gastaram muito latim para julgar os réus do 

mensalão, vou gastar o meu pouco latim, que aprendi na lógica 

de Aristóteles em versão escolástica de Tomás de Aquino:  

4 "Posita causa, positur effectus; variata causa, variatur 

effectus; sublata causa, tollitur effectus." O latim é macarrônico 

demais, não precisaria de tradução, mas aí vai: pondo, variando 

ou eliminando a causa, põe-se, varia-se ou elimina-se o efeito.  

7 O efeito, até agora, foi a prisão de alguns dos condenados 

do mensalão, mas a causa não foi a corrupção pessoal dos 

autores materiais dos diversos crimes cuja causa seria o 

fortalecimento do governo petista, que mantém uma perspectiva 

operacional de permanecer 20 anos no poder.  

11 Resumindo: mais uma vez, a causa de tantos crimes foi o 

poder, o poder em si mesmo, autor intelectual de uma vasta rede 

de corrupção em diferentes níveis.  

13 Pelo que se apurou nas infindáveis sessões do Supremo 

Tribunal Federal, chegou-se a um "capo di tutti i capi" na pessoa 

simpática e já histórica de José Dirceu, que ocupava a sala ao 

lado de outra sala, por sinal, mais poderosa e da qual emanava o 

combustível que mantinha a engrenagem funcionando.  

17 Do ponto de vista jurídico, a justiça parece que foi feita, 

em que pesem pequenos ajustes nas penas e até mesmo na 

mecânica dos crimes.  

19 Do ponto de vista filosófico, o "quid prodest" que foi a 

causa da corrupção generalizada, a Justiça chegou até onde 

podia chegar, funcionários de média ou grande importância, não 

ultrapassando os limites que poderiam gerar uma grave e até 

mesmo sangrenta crise institucional.  

 

Carlos Heitor Cony  
Extraído 
de:http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/
11/1373203-a-causa-e-o-efeito.shtml  

 
 

 

 

A verdadeira causa que levou à prisão alguns réus do mensalão 
de acordo com o texto foi: 
 

A) A corrupção pessoal dos autores materiais de diversos 
crimes. 

B) O fortalecimento do governo petista através da compra de 
parlamentares. 

C) O poder em si mesmo, autor intelectual de uma vasta rede 
de corrupção em diferentes níveis.  

D) A corrupção humana em suas mais diferentes proporções e 

desejos obscuros. 

 
 

 

 
“Pedindo vênia aos doutos ministros do Supremo Tribunal 
Federal” (linha 1) analisando o segmento destacado é correto 
o que se afirma apenas em: 
 
A) Trata-se de uma expressão que é utilizado por 

operadores do direito, mas que pertence ao jargão 
econômico.   

B) Trata-se de um termo de origem latina que significa 
posse intelectual de um conhecimento.  

C) Trata-se de uma expressão do português forense cujo 
significado remonta aos tribunais gregos em que a 
rainha Vênia era glorificada a fazer justiça.  

D) Trata-se de uma expressão oriunda do jargão jurídico 
cujo sentido é pedir licença ou permissão. 

 
 

 
 

“Pedindo vênia aos doutos ministros...” (linha 1), se em uma 
nova redação a referida frase fosse “Pedindo vênia a douta 
ministra...” esta então: 
  
A) Configuraria um erro com a ausência do acento grave 

indicativo de crase. 
B) Modificaria totalmente o sentido da expressão ‘vênia’.  
C) A forma verbal no gerúndio “Pedindo” deveria ser 

modificada para o particípio. 
D) A regência do verbo seria alterada em função da 

concordância em número e gênero. 
 
 

 
 

“... vou gastar o meu pouco latim” (linha 2), a locução verbal 
destacada pode ser substituída sem perda de sentido por:  
 
A) Gastaria.  
B) Gastaríeis. 
C) Gastara.  
D) Gastarei. 

 
 

 

 
Na seguinte passagem do texto “Do ponto de vista jurídico, a 
justiça parece que foi feita, em que pesem pequenos ajustes 
nas penas e até mesmo na mecânica dos crimes.” (linhas 17 e 
18) a estrutura grifada se comporta semanticamente como: 
 
A) Causa. 
B) Concessão.   
C) Explicação.   
D) Finalidade. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Cargo: Técnico Agrícola 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI  

 

 
Na passagem “(...) chegou-se a um "capo di tutti i capi" na pessoa 
simpática e já histórica de José Dirceu, que ocupava a sala ao lado 
de outra sala, por sinal, mais poderosa” (linhas 14 a 15) , o 
pronome grifado se refere a: 
 
A) "capo di tutti i capi"  
B) Sala.   
C) Pessoa simpática. 
D) José Dirceu. 
 
 
 
A passagem em destaque “... por sinal, mais poderosa e da qual 
emanava o combustível que mantinha a engrenagem 
funcionando.” (linhas 15 a 16), pode ser caracterizada como: 
 
A) Metonímica ao comparar seres de natureza diferente (sala 

X ser humano) achando entre eles uma característica em 
comum. 

B) Pleonástica já que o termo sala é repetido diversas vezes 
com vistas a enfatizar seu sentido. 

C) Metafórica ao enaltecer um suposto poderio muito 
superior ao de Dirceu que ficava ao lado de sua sala. 

D) Sinestésica ao misturar percepções oriundas de diferentes 
órgãos do sentido como a táctil (emanava) e olfativa 
(combustível).   

 
 
 
Em “... não ultrapassando os limites que poderiam gerar uma 
grave e até mesmo sangrenta crise institucional.” (linhas 20 a 22), 
sobre este trecho é correto apenas o que se afirma em:  
 
A) Grave funciona morfologicamente como substantivo que 

caracteriza e modifica a palavra crise. 
B) Na palavra ultrapassando temos  dois dígrafos, um 

consonantal e outro vocálico. 
C) Limites é uma palavra proparoxítona terminada em –es. 
D) Até é um advérbio que pode indicar limite espacial, 

temporal ou inclusão. 
 
 
 
Marque a alternativa onde todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
 
A) fingimento, mixagem, refúgio. 
B) litígio, jerimum, lage. 
C) gorjeta, trage, canjica. 
D) viagem, ferrujem, Sergipe. 
 
 

 
Complete as lacunas da frase abaixo corretamente: 
 
Eu me arrependi de ter entrado nesta _______ de cinema. O preço 
do ingresso estava muito caro, pouco conforto e os atores deste 
filme aturam muito _______. Isso me deixou ______ chateada. 
 
A) Sessão, mal, meio 
B) Cessão, mal, meia 
C) Seção, mal, meio 
D) Sessão, mal, meia 

 
 

Marque a alternativa onde todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
 
A) Empecilho, espontâneo, prevenido.  
B) Obcessão, privilégio, enxuto. 
C) Recessão, prazeiroso, estopim. 
D) Eminência, frustação, decendência. 
 

 
 
Preencha corretamente as lacunas: 
 
____ muito tempo que te procuro, que te espero. ____ minha 
vida não é mais a mesma, meus dias são tristes, meu coração 
chora. 
_____! Tão lindos foram aqueles dias. Quão remotos são eles. 
 
Preenche correta e respectivamente as lacunas a alternativa: 
 
A) Ah, há, ah 

B) Há, há, há 

C) A, ah, há 

D) Há, a, ah 

 
 

 
Assinale a opção em que a palavra tenha o número de letras 
maior que o número de fonemas. 
 
A) Retratação. 

B) Vaticano. 

C) Imbecil. 

D) Sacerdócio. 

 
 

 
No trecho “Do ponto de vista filosófico, o "quid prodest" que foi 
a causa da corrupção generalizada, a Justiça chegou até onde 
podia chegar” (linhas 19 a 20) percebe-se que a justiça: 
 
A) Mergulhou profundamente na investigação e no 

julgamento do mensalão. 

B) Mostrou-se limitada por fatores e interesses externos à 

sua função. 

C) Demonstrou uma imparcialidade absoluta em imputar a 

todos que cometeram crimes fiscais e contábeis.   

D) Puniu de forma absolutamente equânime e isonômica 

os réus do mensalão.   

 
 

 
“Pelo que se apurou nas infindáveis sessões do Supremo 
Tribunal Federal” (linha 13) o termo em destaque recebeu 
acento pela mesma razão que a palavra da opção: 
 
A) Júris.  

B) Histórica. 

C) Jurídico 

D) Filosófico. 

 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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A respeito do sistema Operacional Linux, marque a única 

alternativa FALSA. 

 

A) ROOT é o nome do Super usuário. 

B) O diretório raiz é representado por um sinal de adição ( +). 

C) O Kernel é o núcleo do sistema operacional, a parte mais 

próxima do hardware(parte física). 

D) Shell é nome genérico de uma classe de programas que 

funcionam como interpretador de comandos.  Ele traduz os 

comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada 

pelo Kernel e vice-versa. Sem o Shell a interação entre 

usuário e o Kernel seria bastante complexa. 

 
     

 

Num Backup Diferencial: 

 

A) Todos os arquivos selecionados (indicados pelo usuário) 

serão copiados.  Depois de passarem pelo processo de 

cópia, esses arquivos são marcados (ou seja, no Windows, 

eles têm seus Atributos de Arquivamento desmarcados). 

B) Apenas os arquivos criados ou modificados desde o último 

backup marcador serão copiados (ou seja, só os que 

precisarem ser incluídos no backup). Depois de passarem 

pelo processo de cópia, esses arquivos não são marcados 

(seus Atributos de Arquivamento não são alterados). 

C) Apenas os arquivos criados ou alterados na data 

especificada serão copiados.  Depois de passarem pelo 

processo de cópia, esses arquivos não são marcados (seus 

Atributos de Arquivamento não são alterados). 

D) Todos os arquivos selecionados (indicados pelo usuário) 

serão copiados. Depois de passarem pelo processo de 

cópia, esses arquivos não são marcados (seus Atributos de 

Arquivamento não são alterados). 

 
     

 

Qual a função da tecla de atalho CTRL + A quando aplicada a um 

arquivo de texto no Writer? 

 

A) Salvar um documento. 

B) Abrir um novo arquivo. 

C) Selecionar tudo. 

D) Sublinhar o texto selecionado. 

 

 

 
 

 

É um programa capaz de se propagar automaticamente 

através de redes, enviando cópias de si mesmo de 

computador para computador: 

 

A) Worm. 

B) Firewall. 

C) Sniffer. 

D) Spyware. 

 

 
 

 

Qual a função do comando shutdown no sistema 

Operacional Linux? 

 

A) Apaga a conta do usuário especificado. 

B) Limpar a tela. 

C) Cria uma nova conta de usuário. 

D) Desliga ou reinicia o computador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                       QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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São objetivos específicos do crédito rural: 

 

I. Incentivar a introdução de métodos racionais de produção, 

visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de 

vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo. 

II. Possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores 

rurais, notadamente pequenos e médios. 

III. Favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a 

comercialização de produtos agropecuários. 

IV. Estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, 

inclusive para armazenamento beneficiamento e 

industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado 

por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural. 

É verdadeiro o que se indica em: 
 

A) I, II e III 

B) II e IV 

C) I, II, III e IV 

D) II 

 
     

 

A respeito dos aspectos que devem ser levados em consideração 

na elaboração de projetos agropecuários, assinale a alternativa 

FALSA. 

 

A) O processo de elaboração de um projeto agropecuário pode 

ser dividido em três fases: uma fase de diagnóstico, outra 

de planejamento e definição de metas, e uma última fase de 

execução.  

B) O objetivo do planejamento é obter dados que possam 

subsidiar as decisões técnicas.  Nesta fase‚ feito um 

levantamento da propriedade como topografia, 

pluviosidade, tipo de solo. Estes parâmetros definem a 

aptidão da fazenda em relação a disponibilidade de  áreas 

agrícolas e as culturas mais adequadas.  

C) Em todas as fases de um projeto estamos trabalhando com 

pessoas. O esforço na formação de uma equipe, motivação e 

valorização das pessoas podem trazer muitos resultados. 

Muitas vezes, o sucesso ou fracasso de um projeto 

está  relacionado à capacidade de trabalhar as relações 

humanas. 

D) Na fase de execução, deve ser estabelecido um cronograma 

de execução para implantação do sistema. A complexidade 

desta fase está relacionada à magnitude das diferenças 

existentes entre o sistema atual e o sistema proposto. 

Portanto, é importante definir uma metodologia de 

controle financeiro e de análise de resultados para garantir 

uma evolução comprometida com as metas estabelecidas. A 

velocidade de implantação do projeto será  determinada 

pelo empresário de acordo com sua capacidade de 

investimento. 

 

 

 
 

 
 

Exceto o(a) _______________, as demais garantias reais 

oferecidas ora segurança dos financiamentos rurais valerão 

entre as partes, independentemente de registro, com todos 

os direitos e privilégios. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) Penhor agrícola. 

B) Hipoteca. 

C) Penhor mercantil. 

D) Penhor industrial. 

 
 

 

O Conselho Monetário Nacional disciplinará o crédito rural 

do País e estabelecerá, com exclusividade, normas operativas 

traduzidas nos seguintes tópicos: 

 

I. Fixação e ampliação dos programas de crédito rural, 

abrangendo todas as formas de suplementação de recursos, 

inclusive refinanciamento. 

II. Critérios seletivos e de prioridade para a distribuição do 

crédito rural. 

III. Avaliação, origem e dotação dos recursos a serem 

aplicados no crédito rural; 

IV. Diretrizes e instruções relacionadas com a aplicação e 

controle do crédito rural; 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 2 

C) 4 

D) 3 

 
 

 

NÃO é princípio da Política Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária - Pnater: 
 

A) Adoção de metodologia participativa, com enfoque 
multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, 
buscando a construção da cidadania e a 
democratização da gestão da política pública. 

B) Desenvolvimento rural sustentável, compatível com a 
utilização adequada dos recursos naturais e com a 
preservação do meio ambiente. 

C) Adoção dos princípios da agricultura de base 
ecológica como enfoque secundário para o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
sustentáveis. 

D) Equidade nas relações de gênero, geração, raça e 
etnia. 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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São vários os fatores que favoreceram o acelerado crescimento 
da produção agropecuária no Brasil, dentre os quais podem ser 
citados: 
 
I. Irregularidades da superfície favoráveis à ocupação rural e a 
boa fertilidade em grande parte do território. 
II. A configuração climática foi determinante para a consolidação 
de culturas tropicais e criação de animais, uma vez que as 
temperaturas são altas durante todo o ano em grande parte do 
território. 
III. Grande população com perspectivas de mercado interno, 
generosa oferta de áreas propícias ao desenvolvimento de tais 
atividades e o processo de modernização e mecanização da 
produção rural. 
A quantidade de itens ERRADOS é: 
 
A) 1 
B) 0 
C) 3 
D) 2 

 
     
 
Compete ao Banco Central da República do Brasil, como órgão 
de controle do sistema nacional do crédito rural, EXCETO: 
 
A) Sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a 

sua coordenação com os que prestam assistência técnica e 
econômica ao produtor rural. 

B) Estimular a ampliação dos programas de crédito rural, 
mediante financiamento aos órgãos participantes da rede 
distribuidora do crédito rural, especialmente aos bancos 
com sede nas áreas de produção e que destinem ao crédito 
rural mais de 70% (setenta por cento) de suas aplicações. 

C) Determinar os meios adequados de seleção e prioridade na 
distribuição do crédito rural e estabelecer medidas para o 
zoneamento dentro do qual devem atuar os diversos 
órgãos financiadores em função dos planos elaborados. 

D) Elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e 
conhecer de sua execução, tendo em vista a avaliação dos 
resultados para introdução de correções cabíveis. 

 
     

 
São objetivos da a Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - 
Pnater: 
I. Assessorar as diversas fases das atividades econômicas, a 
gestão de negócios, sua organização, a produção, inserção no 
mercado e abastecimento, observando as peculiaridades das 
diferentes cadeias produtivas. 
II. Promover a melhoria da qualidade de vida de seus 
beneficiários. 
III. Promover o desenvolvimento rural sustentável. 
IV. Apoiar iniciativas econômicas que promovam as 
potencialidades e vocações regionais e locais. 
A quantidade de itens ERRADOS é: 
 
A) 1 
B) 0  
C) 3 
D) 2 

 
 

Os financiamentos rurais caracterizam-se, segundo a 
finalidade, como de: 
 
A) Custeio, quando se destinarem a inversões em bens e 

serviços cujos desfrutes se realizem no curso de vários 
períodos. 

B) Comercialização, quando destinados a cobrir despesas 
normais de um ou mais períodos de produção agrícola 
ou pecuária. 

C) Investimento, quando destinados, isoladamente, ou 
como extensão do custeio, a cobrir despesas próprias 
da fase sucessiva à coleta da produção, sua estocagem, 
transporte ou à monetização de títulos oriundos da 
venda pelos produtores. 

D) Industrialização de produtos agropecuários, quando 
efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua 
propriedade rural. 

 
 

 
 
Um dos ecossistemas mais ricos do Brasil, o Pantanal, 
estende-se pelos territórios do Mato-Grosso (região sul), 
Mato-Grosso do Sul (noroeste), Paraguai (norte) 
e Bolívia (leste). A respeito desse bioma brasileiro, assinale a 
alternativa FALSA. 
 
A) O ecossistema do Pantanal é muito diversificado, 

abrigando uma grande quantidade de animais, que 
vivem em perfeito equilíbrio ecológico. 

B) Em função de sua importância e diversidade ecológica, o 
Pantanal é considerado pela UNESCO como um 
Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. 

C) O clima do Pantanal é seco (baixo índice pluviométrico), 
quente no verão e seco e frio na época do inverno. 

D) As principais árvores do Pantanal são: aroeira, ipê, 
figueira, palmeira e angico. 

 
 

 
 
São crimes ambientais contra a Flora: 
 
I. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam 
provocar incêndios nas florestas e demais formas de 
vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de 
assentamento humano. 
II. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, 
em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma 
Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas 
de proteção. 
III. Cortar árvores em floresta considerada de preservação 
permanente, sem permissão da autoridade competente. 
IV. Destruir ou danificar floresta considerada de 
preservação permanente, mesmo que em formação, ou 
utilizá-la com infringência das normas de proteção. 
É verdadeiro o que se afirma em: 
 
A) II 
B) I, II, III e IV 
C) I, III e IV 
D) II e IV 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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As operações de crédito rural subordinam-se às seguintes 

exigências essenciais: 

 

I. Idoneidade do proponente. 

II. Apresentação de orçamento de aplicação nas atividades 

específicas. 

III. Fiscalização pelo financiador. 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I 

B) I, II e III 

C) III 

D) I e II 

 
     

 

O Crédito concedido às cooperativas de produtores rurais deve 

ser utilizado: 

 

A) Como antecipação de recursos para funcionamento e 

aparelhamento, inclusive para integralização de cotas-

partes de capital social, destinado a programas de 

investimento e outras finalidades, prestação de serviços 

aos cooperados, bem como para financiar estes, nas 

mesmas condições estabelecidas para as operações diretas 

de crédito rural, os trabalhos de custeio, coleta, 

transportes, estocagem e a comercialização da produção 

respectiva e os gastos com melhoramento de suas 

propriedades. 

B) Para financiar projetos de colonização e reforma agrária. 

C) Com a finalidade de garantir aos produtores agrícolas 

preços remuneradores para a colocação de suas safras e 

industrialização de produtos agropecuários, quando 

efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua 

propriedade rural. 

D) Como forma de crédito tecnificado, com assistência técnica 

prestada pelo financiador, diretamente ou através de 

entidade especializada em extensão rural, com o objetivo 

de elevar os níveis de produtividade e melhorar o padrão 

de vida do produtor e sua família. 

 

 

 
 

 
 
O aquecimento da superfície da Terra controla o 

aquecimento do ar sobrejacente. Portanto, para entender 

variações nas temperaturas do ar, deve-se examinar as 

propriedades das várias superfícies, que refletem e 

absorvem energia solar em quantidades diferentes. Há vários 

fatores que contribuem para o aquecimento diferencial da 

terra e da água, como: 

 

1. A superfície da terra é opaca, o calor é absorvido somente 

na superfície. A água, sendo mais transparente, permite que 

a radiação solar penetre à profundidade de vários metros. 

2. A evaporação (que é um processo de resfriamento) é bem 

menor sobre a água que sobre a superfície da terra. 

3.  Uma importante razão para que as temperaturas da 

superfície da água aumentem e diminuam mais 

vagarosamente que as da superfície da terra é o fato que a 

água é altamente móvel. Quando é aquecida, a turbulência 

distribui o calor através de uma massa bem maior. A 

variação diurna de temperatura na água alcança 

profundidade de 6 metros ou mais e a variação anual pode 

atingir de 200 a 600 metros. 

A soma dos itens corretos é: 

 

A) 5 

B) 6 

C) 4 

D) 3 
 

 
 

 
Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de 

conformidade com a natureza da operação creditícia, em 

causa: 

 

1.  Hipoteca. 

2. Bilhete de mercadoria. 

3. Caução. 

4. Penhor mercantil. 

5. Penhor pecuário. 

A soma dos itens corretos é: 

 

A) 13 

B) 12 

C) 15 

D) 10 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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A contratação de serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – ATER será realizada por meio de chamada pública, que 

conterá, dentre outros: 

 

I. Os critérios objetivos para a seleção da Entidade Executora. 

II. A exigência de especificação pela entidade que atender à 

chamada pública do número de profissionais que executarão os 

serviços, com suas respectivas qualificações técnico-

profissionais. 

III. Os valores para contratação dos serviços. 

IV. A qualificação técnica exigida dos profissionais, dentro das 

áreas de especialidade em que serão prestados os serviços. 

É certo o que se indica em: 

 

A) II 

B) I, II, III e IV 

C) I, II e III 

D) II e IV 

 
     

 
A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

 

I. À compatibilização do desenvolvimento econômico-social com 

a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 

ecológico. 

II. À imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos. 

III. À difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à 

divulgação de dados e informações ambientais e à formação de 

uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da 

qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. 

IV. À preservação e restauração dos recursos ambientais com 

vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, 

concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício 

à vida; 

 

A quantidade de itens ERRADOS é: 

 

A) 2 

B) 3 

C) 0 

D) 1 

 
 

Os Campos caracterizam-se pela presença de uma vegetação 

rasteira (gramíneas) e pequenos arbustos distantes uns dos 

outros. Podemos encontrar esta formação vegetal em várias 

regiões do Brasil (sul do Mato Grosso do Sul, nordeste do 

Paraná, sul de Minas Gerais e norte do Maranhão), porém é 

no sul do Rio Grande do Sul, região conhecida como Pampas 

Gaúchos, que encontramos em maior extensão. São 

características dos campos, EXCETO: 

 

A) Localiza-se exclusivamente no território brasileiro. 

B) Dependem de grande quantidade de chuvas. 

C) Vegetação formada por gramíneas e arbustos e árvores 

de pequeno porte. 

D) A região dos Campos, principalmente no Rio Grande do 

Sul, é muito utilizada para a pastagem de gado. A 

pecuária é uma das principais atividades econômica 

nesta região. 

 

 
 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana, atendidos os seguintes princípios, SALVO: 

 

A) Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. 

B) Ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo. 

C) Proteção de áreas ameaçadas de degradação. 

D) Educação ambiental a todos os níveis de ensino, exceto 

a educação da comunidade, objetivando capacitá-la 

para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

 
 

 
 

As regras ambientais tangenciam diversos aspectos, como: 

 

I. Crescimento econômico. 

II. Desenvolvimento social. 

III. Tecnologia.  

IV. Comércio. 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) I, III e IV 

B) II 

C) I, II, III e IV 

D) I 

 
 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


