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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 – A CIÊNCIA NO SÉCULO XXI

Noventa e sete por cento das espécies vivas, 80.000
proteínas produzidas pelo corpo e bilhões de galáxias
ainda não foram identificados. Quase nada sabemos
da natureza do Universo, da origem da Vida, do
funcionamento dos climas, do desenvolvimento do
embrião e do cérebro.

Provavelmente não se descobrirá ainda no século XXI
de onde surgiu o Universo, nem como começou a vida
na Terra, nem como o cérebro engendra o pensamento
e a consciência, nem se outras formas de vida existem
em outros lugares. Em compensação, outras questões
que hoje não são formuladas serão resolvidas, pois se
descobrirá que certas respostas consideradas
definitivas estavam totalmente equivocadas.

(Dicionário do século XXI – Jacques Attali)

1 - “Noventa e sete por cento das espécies vivas, 80.000
proteínas produzidas pelo corpo e bilhões de galáxias
ainda não foram identificados”; esse segmento inicial
do texto mostra:

A) a atual limitação do conhecimento humano;

B) a impossibilidade de a mente humana conhecer
o Universo;

C) a incapacidade do ser humano de conhecer
o mundo;

D) a imensidão da tarefa já realizada e por realizar;

E) a necessidade urgente de mais investimentos
em Educação.

2 - O livro de onde foi retirado esse texto é um dicionário
sobre o século XXI, publicado ainda no século XX, o
que o mostra como um livro de profecias.

Analise os itens a seguir:

I - “Noventa e sete por cento das espécies vivas, 80.000
proteínas produzidas pelo corpo e bilhões de galáxias
ainda não foram identificados”;

II - “Quase nada sabemos da natureza do Universo, da
origem da Vida, do funcionamento dos climas, do
desenvolvimento do embrião e do cérebro”;

III - “Provavelmente não se descobrirá ainda no século
XXI de onde surgiu o Universo, nem como começou a
vida na Terra”;

IV - “Em compensação, outras questões que hoje não
são formuladas serão resolvidas”.

O(s) item(ns) que melhor mostra(m) a presença desse
discurso preditivo é/são:

A) I - II
B) III - IV
C) IV
D) II - III - IV
E) I - II - III - IV

3 - “Em compensação, outras questões que hoje não
são formuladas serão resolvidas, pois se descobrirá que
certas respostas consideradas definitivas estavam
totalmente equivocadas”; o comentário correto a
respeito desse segmento do texto é:

A) o vocábulo em compensação mostra que algo
negativo vai ser acrescentado a algo positivo,
anteriormente expresso;

B) o vocábulo hoje refere-se ao momento de leitura
do texto;

C) as “questões que hoje não são formuladas” são
aquelas para as quais ainda não temos respostas
adequadas;

D) as “certas respostas consideradas definitivas”
indicam certa ilusão na apreensão da verdade
do Universo;

E) pode-se inferir desse segmento que poucas coisas
restam a conhecer no Universo.

4 - O texto 1 é construído de forma a não se identificarem
os agentes das ações; para isso, o autor do texto
empregou a voz passiva que, em muitos casos, não
identifica o agente da ação. O item que NÃO comprova
essa observação é:

A) “Noventa e sete por cento das espécies vivas,
80.000 proteínas produzidas pelo corpo e bilhões
de galáxias ainda não foram identificados”;

B) “Quase nada sabemos da natureza do Universo,
da origem da Vida, do funcionamento dos climas,
do desenvolvimento do embrião e do cérebro”;

C) “Provavelmente não se descobrirá ainda no século
XXI de onde surgiu o Universo, nem como começou
a vida na Terra, nem como o cérebro engendra o
pensamento e a consciência, nem se outras formas
de vida existem em outros lugares”;

D) “Em compensação, outras questões que hoje não
são formuladas serão resolvidas”;

E) “...pois se descobrirá que certas respostas
consideradas definitivas estavam totalmente
equivocadas”.
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TEXTO 2 – O EVENTO
          Millôr Fernandes

“O pai lia o jornal – notícias do mundo. O telefone tocou

tirrim-tirrim. A mocinha, filha dele, dezoito, vinte, vinte e

dois anos, sei lá, veio lá de dentro, atendeu: “Alô! Dois

quatro sete um dois cinco quatro. Mauro!!! Puxa, onde

é que você andou? Há quanto tempo! Que coisa! Pensei

que tinha morrido! Sumiu! Diz! Não!?! É mesmo? Que

maravilha! Meus parabéns!!! Homem ou mulher? Ah!

Que bom!... Vem logo. Não vou sair não”. Desligou o

telefone. O pai perguntou: “Mauro teve um filho?” A

mocinha respondeu: “Não. Casou”.

MORAL: JÁ NÃO SE ENTENDEM OS DIÁLOGOS

COMO ANTIGAMENTE.

5 - O texto foi retirado de um livro de Millôr Fernandes,
intitulado Novas fábulas fabulosas; o sinal mais visível
de que o texto se aproxima de uma fábula é:

A) ser uma narrativa muito curta;

B) apresentar um tom humorístico;

C) indicar uma moral sobre o texto lido;

D) mostrar um diálogo entre personagens;

E) ser escrita em linguagem popular.

6 - “O pai lia o jornal – notícias do mundo. O telefone
tocou tirrim-tirrim.”; entre esses dois períodos poderia
estar inserida uma conjunção em lugar do ponto e,
nesse caso, o conectivo adequado seria:

A) enquanto;

B) mas;

C) logo que;

D) porém;

E) quando.

7 - O diálogo registrado no texto encaminha-se para
um sentido provável - de que alguém casou -, que é
rompido pela conclusão; o segmento que concentra a
quebra da expectativa é:

A) que maravilha!

B) meus parabéns!!!

C) homem ou mulher?

D) ah! Que bom!

E) que coisa!

8 - O diálogo registra somente a fala da mocinha e não
a fala do Mauro; sõ NÃO se pode inferir desse diálogo
e do texto que:

A) Mauro propôs-se a ir até a casa da mocinha;

B) a mocinha e Mauro já não se viam há muito tempo;

C) a mocinha já recebera a notícia do falecimento
de Mauro;

D) Mauro tem muitas novidades a contar;

E) o pai da mocinha conhecia Mauro.

9 - “...sei lá, veio lá de dentro,...”; as duas ocorrências
do vocábulo LÁ, nesse segmento do texto, indicam,
respectivamente:

A) negação/lugar;

B) lugar/lugar;

C) aproximação/distância;

D) tempo/localização;

E) dúvida/tempo.

10 - Entre duas falas da mocinha supõe-se uma outra
fala de Mauro, EXCETO em:

A) Alô / Dois quatro sete um dois cinco quatro;

B) Dois quatro sete um dois cinco quatro / Mauro!!!;

C) Pensei que tinha morrido! / Sumiu!;

D) Diz! / Não!?!;

E) Homem ou mulher? / Ah! Que bom!
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INGLÊS

READ TEXT I  AND ANSWER QUESTIONS 11 TO 14:

TEXT I

Few people would choose to farm in southern Peru’s
bleak Puno district. Lying between 3,800 and 5,000 m.
above sea level, Puno is prone to frequent droughts,
floods and frosts, and its shallow soils have been
degraded by centuries of wind and water erosion, and —
more recently — by overgrazing of livestock and overuse
of chemical inputs. Yields of the area’s staple crop,
potato, are as low as one tonne per hectare and farmers’
incomes average less than US$2.50 a day.
Yet Puno has become the site of an exciting experiment
in agricultural rehabilitation — over the past decade,
development workers and farmers there have revived a
3,000-year-old indigenous farming system that was
abandoned in Incan times and rediscovered by
archaeologists. Called waru-waru, the system employs
raised platforms of soil surrounded by ditches to collect
and conserve water, leach out salts and create a warm
microclimate favourable to crops. Today, farmers have
converted more than 7,000 ha of land to waru-waru for
production of quinoa, barley, oats and potato. Their per
hectare potato yields range up to 10 tonnes, and per
capita incomes have more than doubled.

 (http://www.fao.org/ag/magazine/0211sp1.htm 27/04/04)

11 – The Peruvian area is described as being:

A) tempting;
B) blossoming;
C) desolate;
D) exhaustless;
E) bountiful.

12 – The improvement in farming systems mentioned
in the text was due to:

A) historical findings;
B) modern technology;
C) improved schooling;
D) new chemicals;
E) heavy rainfall.

13 – The underlined expression in “Puno is prone to
frequent droughts, floods and frosts” (ll.3-4) can be
replaced by:

A) surrounded by;
B) surprised by;
C) supplied with;
D) supported by;
E) susceptible to.

14 – Yet  in “Yet Puno has become the site” (l.10)
introduces a:

A) comparison;
B) condition;
C) consequence;
D) contrast;
E) concession.

READ TEXT II  AND ANSWER QUESTIONS 15 TO 17:

TEXT II

WASHINGTON, April 27 (Reuters) - U.S. farmers could
lose between $640 million and $1.3 billion during the
first year of a soybean rust outbreak should the disease
hit the U.S. mainland, the U.S. Agriculture Department
said on Tuesday.
An USDA economic analysis has concluded the wind-
borne plant disease would eventually spread to the
United States, probably from South America, and could
cause some economic damage for many years after an
initial outbreak.
“The large range of damage estimates reflects the
uncertainty associated with eventual effects of soybean
rust in the United States,” the report said.
Soybean rust, which seriously erodes soybean plant
yields, has never been reported in the continental United
States, the world’s leading soybean producer. Hawaii
was infected in 1994.
The disease has cost farmers in Brazil, the world’s
No. 2 soybean producer, billions of dollars.
Argentina, another large soybean-growing country, said
on Monday the fungus was spreading there, but damage
would be minimal with the growing season mostly over
and harvest underway.
The USDA forecast that a U.S. outbreak would not be
as severe, since soybean rust would probably become
established only in the humid regions of the U.S. South.
The majority of soybean production is concentrated in
the Midwest.
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Escolha a seguir sua prova de Língua Estrangeira
( Inglês ou Espanhol ).
Ambas apresentam a mesma numeração (11 a 20).
Você deve resolver apenas uma dessas provas,  indicando
no cartão de respostas se escolheu Inglês ou Espanhol.

ATENÇÃO
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“The occurrence of U.S. rust outbreaks will likely vary
much more than in Brazil, where environments are more
hospitable to the year-round survival of the pathogen,”
the USDA said.
USDA officials are weighing tougher import requirements
for soymeal and soybeans from countries that already
have soybean rust.

( h t t p : / / w w w . a g r i c u l t u r e . c o m / d e f a u l t . s p h
AgNews.class?FNC=MonsentoDetail / ANewsindex.html,  27/04/2004)

15 – The news informs that a disaster in the U.S.:

A) will necessarily happen;
B) has been happening;
C) has often happened;
D) may soon happen;
E) happens off and on.

16– To minimize the problem mentioned in the text, the
U.S. Agriculture Department is:

A) controlling the weather;
B) considering restrictions;
C) studying the disease;
D) producing pesticides;
E) importing soybean.

17 -  The verb form in “has never been reported” (l.15)
is in the same form as the verb in:

A) He has been planting corn;
B) The wind was soon gone;
C) They have been asked to leave;
D) The disease has hit the country;
E) She has planted some soybeans.

READ TEXT III AND ANSWER QUESTIONS 18 TO 20:

TEXT III

Bird flu’s ‘huge potential risk’

By Alex Kirb
BBC News Online environment correspondent

Bird flu could develop into a threat big enough to overturn
world order if it evolves to transfer directly from person
to person, a UK scientist says.

Dr John McCauley, of the Institute for Animal Health,
said the virus could be 20 times worse than the 1918
pandemic.
That is estimated to have killed 40 million people, with
later influenza outbreaks also killing millions more.
Dr McCauley said there was a realistic chance of the
current avian flu virus evolving to threaten people directly.
Dr McCauley, whose research into avian influenza is
being funded by the Biotechnology and Biological
Sciences Research Council (BBSRC), was speaking to
BBC News Online.
He said: “At the moment the virus affects humans only
after transferring to them from poultry. In 1997, six people
died in Hong Kong after 18 became infected. This year,
23 patients have died from a total of about 34 people
infected in south-east Asia.
“That means there is a mortality rate from some strains
of highly pathogenic avian influenza of between 30 and
60% of those infected. In 1918, the rate was about 1%.
“There’s no reason to say the virus will not continue to
evolve so that it can transmit directly from one person
to another. There’s a realistic chance that could happen.
“If it does - if the virus becomes adapted to man and
can transmit efficiently - there’ll be no point in selling a
vaccine. You might as well give it away at that stage,
because money would be meaningless. The world order
would change.”

(http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/sci/tech/3643643.stm,21/04/04)

18 - When the scientist says that “Bird flu could develop
into a threat”(l.1), he is:

A) warning;
B) inviting;
C) complaining;
D) digressing;
E) cursing.

19 – In “There’s a realistic chance that could happen”
(l.25), the underlined word implies:

A) more infected poultry;
B) a mutation in the virus;
C) a new discovery;
D) more research funding;
E) more vaccine sales.

20 - those  in “30 and 60% of those infected” (ll.21-22)
refers to:

A) birds;
B) viruses;
C) scientists;
D) people;
E) animals.
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ESPANHOL

TEXTO 1 - ASÍ NACIÓ EL ALFABETO

La escritura era monopolio estatal en Mesopotamia y
en Egipto. Unicamente unos pocos elegidos, los
escribas, continuaban aprendiendo a escribir. Tenían
que practicar durante años con los sacerdotes o con
los funcionarios del gobierno, porque la escritura
cuneiforme y los jeroglíficos eran difíciles de dominar.

La invención del alfabeto constituyó una revolución
democrática, porque ahora todo el mundo podía
aprender a escribir. Con la llegada del alfabeto, ya no
había por qué retener en la memória centenares de
signos. Era, como se puede decir, tan sencillo como el
ABC. Jamás dijo nadie: tan sencillo como la escritura
cuneiforme o los jeroglíficos.

11 - “...con los funcionarios del gobierno, porque la
escritura cuneiforme...”; la palabra subrayada puede ser
substituida adecuadamente por:

A) entonces;
B) aunque;
C) mientras;
D) ya que;
E) hasta.

12 - “La escritura era monopolio estatal en Mesopotamia
y en Egipto.”; el ejemplo en que está MAL EMPLEADA
la conjunción Y es:

A) José y María aprendieron a escribir muy tarde;
B) La puerta era hecha de madera y hierro;
C) Cantos y himnos estaban escritos en la pared;
D) El alfabeto es hecho de vocales y consonantes;
E) No se conoce y jamás se conocerá el creador del

alfabeto.

13 - “Unicamente unos pocos elegidos...”; la frase en
que el vocablo subrayado mantiene sentido idéntico es:

A) en Brasil el presidente es elegido por el pueblo;
B) el alcalde fue elegido por los vecinos;
C) elegido el diputado, todos lo saludaron;
D) sólo algunos elegidos llegan a una vida tranquila;
E) algunos fueron elegidos como representantes.

14 - La invención del alfabeto constituyó una revolución
democrática porque:

A) todas las cosas podían ser documentadas;
B) todos los ciudadanos podían leer y escribir;
C) no era más necesario retener las informaciones

en la memoria;
D) la escritura era un monopolio de los escribas;
E) la escritura se mantuvo como algo difícil.

15 - La forma verbal abajo que tiene indicada una forma
EQUIVOCADA de infinitivo correspondiente es:

A) tuvo = tener;
B) dijo = dejar;
C) constituyó = constituir;
D) había = haber;
E) suele = soler.

TEXTO 2 - LOS AVIONES DE COMBATE

Cuando la guerra ya tocaba a su fin, el potencial aéreo
de Inglaterra rondaba en los 3.500 aparatos. Alemania
tenía aproximadamente un millar menos, y Francia,
alrededor de mil más que la primera de estas potencias.
Los Estados Unidos no entraron en guerra hasta 1917,
y dependían para la mayor parte de su equipo de las
fábricas británicas y francesas. Como era de prever, en
los siguientes  veinte años de paz las naciones más
industrializadas que habían combatido en la guerra
mundial (Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, Estados
Unidos, Italia y Japón) se convertirían en avanzadas
mundiales en el diseño y construcción de aviones de
guerra. Actualmente siguen a la cabeza, y cabe
agregarles China.

16 - “Cuando la guerra ya tocaba a su fin, el potencial
aéreo de Inglaterra rondaba en los 3.500 aparatos.
Alemania tenía aproximadamente un millar menos...”;
en lugar del  punto entre las dos f rases,  se
podría escribir:

A) hasta;
B) hacia;
C) aunque;
D) mientras;
E) pero.

17 -  “rondaba en los 3.500 aparatos”; un modo
INCORRECTO de decirse la misma frase es:

A) alrededor de 3.500 aparatos;
B) cerca de 3.500 aparatos;
C) más o menos 3.500 aparatos;
D) aproximadamente 3.500 aparatos;
E) luego de 3.500 aparatos.

18 - “...más que la primera de estas potencias”; la
potencia referida en el texto es:

A) Francia;
B) Alemania;
C) Estados Unidos;
D) Inglaterra;
E) Japón.
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19 - “...y cabe agregarles China.”; esto quiere decir
que:

A) también China es avanzada en construcción de
aviones;

B) China es ahora la mayor potencia mundial en la
construcción de aviones;

C) sólo China produce hoy aviones de combate;

D) China produce muchos aviones, pero no aviones
de combate;

E) China no produce aviones de combate todavía.

20 - Según el texto, el potencial aéreo de Alemania,
Inglaterra y Francia era, respectivamente, en número
de aviones, de:

A) 3500/2500/4500;

B) 2500/3500/4500;

C) 4500/3500/2500;

D) 2500/4500/3500;

E) 3500/4500/2500.

INFORMÁTICA

Nas questões 21 a 30, considere as configurações
padrões dos aplicativos em português, a não ser quando
especificado em contrário.

21 – Um spam é:

A) um email com imagens impróprias;
B) um email não solicitado;
C) um vírus no computador do usuário;
D) uma mensagem com um arquivo anexado;
E) uma tentativa de invasão do seu computador.

22 – A expressão “download de arquivo” significa:

A) eliminar um arquivo com vírus;

B) procurar um vírus em um arquivo;

C) remover um arquivo;

D) transferir um arquivo da rede para o micro
do usuário;

E) transferir um arquivo para a rede com origem no
micro do usuário.

23 – No MS-Windows 2000 em português, para
executar um programa a partir do seu atalho na área
de trabalho, deve-se:

A) arrastar o ícone até o botão Iniciar;

B) dar um “duplo clique” com o botão direito do mouse
sobre o seu ícone;

C) dar um “duplo clique” com o botão esquerdo do
mouse sobre o seu ícone;

D) dar um clique simples com o botão direito do mouse
sobre o seu ícone;

E) dar um clique simples com o botão esquerdo do
mouse sobre o seu ícone.

24 – Um arquivo com extensão “.dot” é:

A) um arquivo de backup;

B) um arquivo de macros para o MS Excel;

C) um arquivo de mala direta para o MS Word;

D) um arquivo de modelo para o MS Word;

E) um documento MS Excel.

25 – Considere a seguinte equação do MS-Excel 2000
em português:

=J15+Atencao!D20

Essa equação representa:

A) a soma da célula J15 dessa planilha com a célula
D20 da planilha chamada Atencao;

B) a soma da célula J15 desse arquivo com a célula
D20 do arquivo chamado Atencao;

C) um erro de referência de arquivo apagado;

D) um erro de referência de célula apagada;

E) um erro de referência de planilha apagada.

26 – Para selecionar várias células (ou conjuntos de
células) não adjacentes no Microsoft Excel 2000,
enquanto se efetua a seleção, deve-se manter
pressionada a tecla (ou combinação de teclas):

A) Alt

B) Ctrl

C) Shift

D) Ctrl + Shift

E) Esc
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30 – Observe as seguintes informações referentes à
utilização de tabelas no MS Word 2000 em Português:

I. É possível calcular automaticamente o somatório dos
campos numéricos em uma tabela utilizando apenas
recursos existentes no MS Word.

II. Várias células de uma tabela podem ser combinadas
em uma única célula.

III. Uma célula de uma tabela pode ser dividida em várias
células menores.

IV. É possível mudar a direção do texto em uma célula,
de modo que a leitura possa ser feita da esquerda para
a direita, de baixo para cima ou de cima para baixo.

As afirmativas corretas são somente:

A) II e III

B) II e IV

C) I, II e IV

D) I, III e IV

E) I, II, III e IV

27 – O recurso de AutoCálculo do MS Excel 2000 em
Português pode ser usado para calcular rapidamente a
média dos valores de um grupo de células. Para isso,
basta selecionar o grupo de células e:

A) usar a combinação de teclas Ctrl + $

B) clicar com o botão direito do mouse sobre a barra
de status e selecionar a opção Média

C) clicar sobre o botão AutoCalcular na barra
de ferramentas

D) efetuar um duplo clique sobre a seleção

E) não existe o recurso AutoCálculo no MS Excel

28 -  Para mudar a cor do fonte no MS Word 2000,
versão em Português, o botão da barra de ferramentas
utilizado é:

A)

B)

C)

D)

E)

29 – As afirmativas abaixo referem-se ao utilitário
Windows Explorer do MS Windows 2000, versão em
Português. Dentre elas, a única INCORRETA é:

A) para mover um arquivo ou pasta para uma
nova localidade no mesmo disco, basta
arrastá-lo(a) para o novo destino;

B) é possível renomear um arquivo ou pasta,
clicando-se com o botão direito do mouse sobre
ele, e selecionando-se a opção Renomear do menu
pop-up, que se abrirá;

C) pressionando-se a tecla Ctrl enquanto se arrasta
um arquivo para uma nova pasta no mesmo disco,
o arquivo será copiado, ao invés de movido;

D) o símbolo (+) ao lado do nome de uma pasta indica
que a pasta está bloqueada e não pode ser
modificada ou apagada;

E) a apresentação dos arquivos pode ser ordenada
por nome, tamanho, tipo e data de modificação.

CONHECIMENTOS GERAIS

31 - A TV é hoje um bem de consumo indispensável no
cotidiano da população brasileira. Graças aos satélites
e às redes de comunicação, as imagens emitidas são
instantaneamente retransmitidas para as mais distantes
regiões do país. Isso pode provocar:

A) o aumento do movimento nacionalista;
B) uma diferenciação de hábitos e costumes;
C) o fortalecimento das identidades regionais;
D) uma homogeneização cultural;
E) o desaparecimento da cultura popular.

32 - A transposição do rio São Francisco permitirá
significativas mudanças na economia do semi-árido
nordestino. Assinale a alternativa que NÃO indica uma
dessas mudanças:

A) tornar perenes alguns rios temporários;
B) diminuir o consumo de energia;
C) aumentar as áreas de cultivo irrigado;
D) garantir o abastecimento de água das cidades;
E) diminuir o êxodo da população rural.
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33 - A globalização não significa que todos os lugares
do mundo passam a ser semelhantes; ao contrário, a
tendência dominante é a de aumentar as diferenças
regionais porque as grandes empresas transnacionais
procuram explorar as diferenças regionais para obter o
maior lucro possível. A estratégia responsável pelo
aumento das desigualdades é:

A) transferir os setores de mão-de-obra intensiva para
os países emergentes;

B) aumentar o grau de mecanização das linhas
de montagem;

C) retirar dos países centrais as funções de
planejamento e  decisão;

D) ampliar as políticas industriais de geração
de empregos;

E) garantir os direitos sociais estabelecidos pelo
Estado de bem-estar social.

34 -  Em 1984, a sociedade brasileira realizou uma
extraordinária mobilização política – o movimento das
“Diretas já” – para pressionar o Congresso Nacional a
votar a reforma constitucional que permitiria:

A) a diminuição do mandato presidencial para 5 anos;

B) a promulgação de uma nova Constituição;

C) a revogação da legislação do período autoritário;

D) a posse dos candidatos eleitos por votação indireta;

E) a eleição direta para a Presidência da República.

35 - Em abril de 2004, a tela “Menino com Cachimbo”
foi vendida por mais de 120 milhões de dólares. Seu
autor, o mais importante pintor do século XX, é:

A) Vincent Van Gogh;

B) Salvador Dali;

C) Pablo Picasso;

D) Claude Monet;

E) Juan Miró.

36 - Para efeito do Código de Defesa do Consumidor,
podem ser considerados  fornecedores:

A) apenas  as pessoas físicas;

B) apenas as pessoas jurídicas privadas;

C) apenas as pessoas jurídicas públicas;

D) apenas as pessoas físicas e as pessoas jurídicas
privadas;

E) as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, públicas
ou privadas.

37 – A responsabilidade pelo fato do produto no Código
de Defesa do Consumidor:

A) independe de culpa;

B) é subjetiva;

C) não existe;

D) não produz a obrigação de ressarcir;

E) só atinge o comerciante.

38 – Tratando-se de produtos duráveis, o prazo para
reclamar dos vícios aparentes ou de fácil constatação
caduca em:

A) trinta dias;

B) quarenta e cinco dias;

C) sessenta dias;

D) noventa dias;

E) seis meses.

39 - As cláusulas contratuais abusivas estabelecidas em
contrato de fornecimento de produtos e serviços são:

A) válidas;

B) nulas de pleno direito;

C) ineficazes;

D) anuláveis;

E) rescindidas.

40 - Entre os direitos básicos do consumidor, NÃO se inclui:

A) a inversão do ônus da prova;

B) a informação clara e adequada a respeito do
produto  fornecido;

C) a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais;

D) o acesso aos órgãos judiciários e administrativos
visando à prevenção e à reparação dos danos;

E) a isenção de sua responsabilidade na relação
de consumo.
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ESPECÍFICA

41 – O armazenamento a granel de produtos agrícolas
de diferentes depositantes poderá ser feito no mesmo
silo ou célula desde que:

A) sejam provenientes de uma mesma região
produtora e de uma mesma cultivar ou variedade;

B) haja concordância expressa entre os diferentes
depositantes para o uso comum do silo ou célula;

C) sejam de mesma espécie, classe comercial e
qualidade;

D) exista carência de espaço para o armazenamento
de produtos em uma Região ou Município;

E) o tempo de permanência no silo ou célula seja
inferior a duas semanas e o armazém se situe em
área portuária, sob fiscalização direta das
Autoridades Federais (Fazenda e Agricultura).

42 – O Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) é
emitido para atestar a qualidade fitossanitária na
origem das cargas de produtos vegetais e é
documento que se destina:

A) ao trânsito de produtos potenciais veiculadores de
pragas quarentenárias A2 e das não quarentenárias
regulamentadas e no atendimento de exigências
específicas de certificação para o mercado interno
e externo;

B) a assegurar a qualidade ambiental e nutricional das
cargas agrícolas exportadas e/ou importadas
pelo Brasil;

C) a substituir a emissão das Permissões de Trânsito
ou dos demais tipos de Certificados Fitossanitários;

D) a garantir que o produto agrícola não foi submetido
ao uso de agrotóxicos em nenhuma fase de sua
produção, processamento e/ou armazenamento;

E) a atender às exigências internacionais de trânsito
de mercadorias, definidas pelo Fundo Monetário
Internacional - FMI, e aceitas pelos Países-
Membros do MERCOSUL.

43 – Os produtos vegetais importados, infectados ou
infestados, ou mesmo suspeitos de serem veiculadores
de fungos, insetos e outros parasitos, não classificados
como quarentenários:

A) não poderão ser despachados e deverão ser
imediatamente devolvidos ao local de origem;

B) poderão ser despachados se as pragas forem
classificadas como já existentes e disseminadas
no Brasil e consideradas como sendo de
importância econômica secundária;

C) poderão ser despachados, uma vez submetidos à
desinfecção através de expurgo ou esterilização,
segundo as condições determinadas pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

D) não poderão ser despachados e deverão ser
submetidos à incineração, em  local determinado
pelo Fiscal Federal Agropecuário, com
acompanhamento oficial;

E) poderão ser despachados se a mercadoria estiver
acompanhada de Certificado Fitossanitário, emitido
no país de origem.

44 – A Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA,
através da Instrução Normativa Nº 41, de 21 de junho
de 2002, aprovou os procedimentos para caracterização
de área ou local de produção livre da praga Sigatoka
Negra - Mycosphaerella fijiensis (Morelet) Deigton.
Considera-se ÁREA LIVRE DE PRAGA:

A) área onde uma praga específica não ocorre, sendo
esse fato demonstrado por evidência científica e
na qual, de forma apropriada, essa condição está
sendo mantida oficialmente, devendo ser publicado
ato de reconhecimento oficial da situação da área
ou local de produção, com ampla divulgação a
todas as DFA‘s e aos órgãos estaduais de
defesa vegetal;

B) área onde não foi cultivada economicamente a
espécie vegetal hospedeira da praga em questão,
nos últimos três anos, sendo esta situação
reconhecida oficialmente pelo órgão responsável
pela defesa sanitária vegetal na unidade
da federação;

C) área em que todos os agricultores locais,
cadastrados oficialmente, praticam o manejo
integrado de pragas e contam com assistência
técnica de Engenheiro Agrônomo, credenciado pelo
órgão responsável pela defesa sanitária vegetal na
unidade da federação;

D) área onde o órgão responsável pela defesa
sanitária vegetal na unidade da federação realiza
auditorias periódicas, a cada cinco anos,
supervisionando os setores envolvidos e realizando
as aplicações de agrotóxicos estabelecidas pelas
Instruções Normativas pertinentes;

E) área que mantenha distância de segurança de área
infestada na qual a praga específica está presente
mas é oficialmente controlada pelo órgão
responsável pela defesa sanitária vegetal na
unidade da federação.

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE0MzpjNDMy:RnJpLCAxOCBNYXkgMjAxOCAwODozNjo0MyAtMDMwMA==

Engenheiro Agrônomo12

45 – A Lei Nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, entre
outras determinações, define o conceito de sistema
orgânico de produção agropecuária, impõe a
necessidade de certificação dos produtos, a sua
rastreabilidade e prevê a aplicação de sanções quando
houver a infração das disposições dessa Lei.  Uma das
penalidades previstas é:

A) detenção de 6 meses a dois anos;

B) proibição de novo credenciamento, certificação,
autorização, registro ou licença para o
estabelecimento ou propriedade rural;

C) proibição de novo credenciamento, certificação,
autorização, registro ou licença para o produtor rural;

D) suspensão do credenciamento, certificação,
autorização, registro ou licença, pelo prazo de
quatro anos;

E) multa de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

46 – A Instrução Normativa Nº. 7, de 17 de maio de
1999, dispõe sobre normas para a produção de produtos
orgânicos vegetais e animais. De acordo com o conceito
expresso nessa Instrução, considera-se que o sistema
orgânico de produção agropecuária e industrial visa:

I. a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor
nutricional, isentos de qualquer tipo de contaminantes
que ponham em risco a saúde do consumidor, do
agricultor e do meio ambiente;

II. a preservação e a ampliação da biodiversidade dos
ecossistemas, natural ou transformado, em que se
insere o sistema produtivo;

III. a conservação das condições físicas, químicas e
biológicas do solo, da água e do ar;

IV. o fomento da integração efetiva entre agricultor e
consumidor final de produtos orgânicos, e o incentivo à
regionalização da produção desses produtos orgânicos
para os mercados locais.

Considerando o exposto acima:

A) somente um dos itens está correto;

B) os itens I e II estão corretos;

C) os itens I e III estão corretos;

D) os itens I, II e III estão corretos;

E) todos os itens estão corretos.

47 – O Decreto Nº 3.664, de 17 de novembro de 2000,
determina a fiscalização da classificação dos produtos
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor
econômico. A fiscalização será exercida:

A) exclusivamente por Engenheiro Agrônomo,
devidamente registrado no CREA e que tenha
recebido treinamento específico, ministrado
pelo MAPA;

B) por Engenheiro Agrônomo ou Técnico em
Agropecuária, com registro no CREA e que tenha
recebido treinamento específico, ministrado
pelo MAPA;

C) por empresa, pública ou privada, credenciada pelo
MAPA, a quem caberá o direito de descredenciamento,
quando for de interesse público;

D) exclusivamente por servidor público credenciado
e identificado funcionalmente pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento ou pela Unidade
da Federação que tenha recebido esta delegação;

E) por qualquer profissional que tenha recebido
treinamento específico, ministrado pelo MAPA.

48 – O decreto nº 4.954 de 14 de janeiro de 2004
regulamentou a Lei no 6.894, de 16 de dezembro de
1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da
produção e do comércio de fertilizantes, corretivos,
inoculantes ou biofertilizantes destinados à agricultura.
No seu artigo 58, determina que a coleta de amostras
de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes
será efetuada com a finalidade de comprovar a
conformidade do produto, sendo lavrados os
correspondentes termos.  De acordo com esse artigo,
analise os itens a seguir:

I.a amostra deverá ser coletada na presença do
produtor, exportador, importador, detentor do produto
ou seus representantes;

II. a amostra deverá, no caso de coletada fora do
estabelecimento produtor, comercial, importador ou
exportador, contar com a presença de representante
do Ministério Público Federal, que atestará o
procedimento da coleta;

III. não serão coletadas amostras de produtos em
embalagens danificadas, violadas, com prazo de
validade vencido, sem identificação ou contaminados,
inadequadamente armazenados e que estiverem
sujeitos à intempérie, de forma a comprometer a sua
identidade e qualidade;

IV. no caso de produtos a granel, somente terá valor
para a fiscalização a amostra retirada do produto sob a
responsabilidade do estabelecimento produtor,
comercial, importador ou exportador.

Considerando o exposto acima:
A) somente dois dos itens estão corretos;

B) os itens I, II e III estão corretos;

C) os itens II, III e IV estão corretos;

D) os itens I, III e IV estão corretos;

E) todos os itens estão corretos.
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49 – Dependendo da infra-estrutura física, da
qualificação profissional e dos métodos utilizados e
comprovados por meio de documentação e da vistoria
in loco do Serviço de Análise de Risco de Pragas SAR/
DTQ, as estações quarentenárias poderão ser
classificadas em três níveis.  Classifica-se como
Estação Quarentenária Nível 1 aquela que:

A) tem capacidade de detectar e identificar algumas
espécies de pragas quarentenárias, dispondo de
especialistas renomados em uma ou mais das
seguintes áreas: virologia, acarologia, nematologia,
micologia, bacteriologia, entomologia ou plantas
invasoras;

B) tem 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, micologia, bacteriologia, entomologia
e plantas invasoras;

C) é destinada para acompanhamento de campo de
materiais de propagação vegetal, harmonizada 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 a
realização das análises e o monitoramento das
ocorrências fitopatológicas, entomológicas e de
plantas invasoras;

D) tem capacidade para receber material de origem
vegetal, encaminhado por Fiscal Federal
Agropecuário, suspeito de abrigar uma ou mais
pragas classificadas como quarentenárias, pelo
espaço de tempo necessário à confirmação ou
descarte da suspeita, com laboratório de
fitopatologia e responsável técnico com capacidade
para a realização das análises e o monitoramento
das ocorrências fitopatológicas, entomológicas e
de plantas invasoras;

E) tem equipamentos apropriados para a correta
esterilização ou destruição de material de origem
vegetal, apreendido por Fiscal Federal
Agropecuário em virtude de abrigar uma ou mais
pragas classificadas como quarentenárias.

50 – Considerando o direito à informação, assegurado
pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, no rótulo
de alimentos e ingredientes alimentares pré-embalados,
destinados ao consumo humano ou animal, deve
constar que os mesmos contêm ou são produzidos a
partir de Organismos Geneticamente Modificados.
A obrigatoriedade se aplica aos produtos com presença
superior ao limite de:

A) dez por cento do produto;
B) cinco por cento do produto;
C) um por cento do produto;
D) cinco décimos por cento do produto;

E) um décimo por cento do produto.

51 – Dentre as atribuições da Defesa Sanitária Vegetal
Federal, destacam-se as campanhas fitossanitárias
para situações emergenciais, quando culturas de
importância econômica são afetadas por problemas
relacionados com ocorrência de pragas de rápida
propagação. Indique a alternativa correta em relação a
Programas de Controle de Pragas já adotados no Brasil
pelas campanhas fitossanitárias:

A) vassoura de bruxa, mosca branca e cancro da
haste do maracujá;

B) moko da bananeira, ramulose do algodoeiro e
mosca branca;

C) bicudo do algodoeiro, vassoura de bruxa e vespa
da madeira;

D) mosca das frutas, antracnose do feijoeiro e
nematóide do cisto da soja;

E) nematóide do cisto da soja, cancro da haste do
maracujá e antracnose do feijoeiro.

52 – Pela legislação vigente no Brasil para a
multiplicação de batata (Solanum tuberosum L.), o nível
de tolerância para a “murcha bacteriana”, causada por
Ralstonia solanacearum, em campos de produção de
batata-semente, é de:

A) 0,00% de incidência;

B) 0,01% de incidência;

C) 0,10% de incidência;

D) 1,00% de incidência;

E) 10,00% de incidência.

53 – O cultivo continuado de uma mesma cultivar
resistente a uma determinada doença fúngica, em uma
mesma região por vários anos, pode levar à
necessidade de sua substituição devido ao aumento
de ocorrência da referida doença com o tempo de
cultivo. Esse fenômeno é freqüentemente denominado
“quebra da resistência” e deve-se a:

A) alteração genética na população do hospedeiro e
perda do(s) gen(s) de resistência;

B) seleção e multiplicação de raças virulentas na
população do patógeno;

C) alterações climáticas resultando na predominância
de ambiente propício ao desenvolvimento
da doença;

D) desequilíbrio ambiental decorrente de
pulverizações freqüentes com fungicidas;

E) desenvolvimento de resistência na população do
patógeno aos princípios ativos dos fungicidas
aplicados.
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54 – A mosca branca (Bemisia argentifolii) possui vários
hospedeiros, incluindo culturas de grande expressão
econômica e vegetação espontânea, e vem causando
prejuízos significativos em diversas culturas.  As
principais medidas preventivas recomendadas pelo
MAPA são:

A) rotação de culturas; eliminação de plantas
invasoras tanto na área cultivada quanto nas
próximas; diversificação dos princípios ativos dos
inseticidas a serem aplicados ou uso de mistura
de inseticidas com diferentes princípios ativos;

B) eliminação de plantas invasoras tanto na área
cultivada quanto nas próximas e uso de inseticidas
sistêmicos recomendados para a praga e registrado
no MAPA;

C) destruição dos restos de cultura; uso alternado de
inseticidas sistêmicos e de contato, recomendados
para a cultura;

D) destruição dos restos de cultura imediatamente
após a colheita; eliminação de plantas invasoras
tanto na área cultivada quanto nas próximas, e uso
de variedades mais resistentes, sempre que
disponível;

E) plantio de variedades resistentes à pragas e uso
regular de inseticidas recomendados para a cultura
e registrados no MAPA, tendo o cuidado de sempre
variar o princípio ativo.

55 – Considerando a importância econômica da
cultura da batata e o poder de destruição da
“requeima”, causada por Phytophthora infestans, e o
fato de o patógeno ser transmitido pela batata-
semente, a classificação correta desta praga, tendo
como base a Convenção Internacional de Proteção
Fitossanitária, é:

A) praga quarentenária regulamentada;

B) praga não quarentenária regulamentada;

C) praga exótica regulamentada;

D) praga quarentenária A2;

E) praga quarentenária A1.

56 – Em culturas cítricas, a forma mais eficiente e
racional de controle do “cancro cítrico”, causado pela
bactéria Xanthomonas axonopodis pv.citri, é por meio
do manejo integrado. As principais medidas
recomendadas são:

A) uso de variedades tolerantes; pulverização com
antibióticos registrados no MAPA para a cultura;
adubação equilibrada;

B) quarentena nacional; uso de porta enxertos
resistentes; pulverização com antibióticos
registrados no MAPA nas mudas, em fase de viveiro
e no campo;

C) enxertia de copa com material resistente; controle
preventivo com fungicidas cúpricos e antibióticos
registrados no MAPA;

D) quarentena internacional e doméstica e
pulverizações com antibióticos registrados no
MAPA para a cultura;

E) quarentena internacional e doméstica; uso de
variedades tolerantes; adubação equilibrada.

57 – O movimento internacional de germoplasma
vegetal envolve o risco de introdução acidental de
pragas quarentenárias.  Nesses casos, materiais que
requerem tratamento quarentenário têm que ser
submetidos a uma série de procedimentos.  A ordem
correta dos procedimentos a serem adotados é:

A) inspeção, classificação, caracterização, erradicação;

B) inspeção, caracterização, classificação, erradicação;

C) inspeção, detecção, caracterização, classificação;

D) inspeção, detecção, caracterização, erradicação;

E) detecção, caracterização, erradicação, inspeção.

58 – Para arbitrar contendas entre países, no que tange
ao comércio internacional, a ONU lança mão da:

A) OMS

B) FAO

C) NAFTA

D) OTAN

E) OMC
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59 – As Pragas Quarentenárias A1, Pragas
Quarentenárias A2 e Pragas não Quarentenárias
Regulamentadas podem ser definidas,
respectivamente, como sendo:

A) aquelas não presentes no País e que podem causar
danos severos, se introduzidas; aquelas de
importância econômica potencial, já presentes no
País, porém com distribuição restrita e programa
oficial de controle; pragas não quarentenárias cuja
presença em plantas ou em partes de plantas
usadas para plantio pode resultar em impactos
econômicos inaceitáveis;

B) aquelas não presentes no País; aquelas já
presentes no País, porém de importância
secundária; pragas cuja presença está restrita a
regiões sem tradição agrícola;

C) aquelas não presentes no País; pragas cuja
presença está restrita a regiões sem tradição
agrícola; aquelas já presentes no País, porém de
importância secundária;

D) aquelas não presentes no País e que podem causar
danos severos, se introduzidas; aquelas não
presentes no País, porém de importância
secundária; pragas quarentenárias cuja presença
em plantas ou em partes de plantas usadas para
plantio pode resultar em impactos econômicos
inaceitáveis;

E) aquelas não presentes no País e que podem causar
danos severos, se introduzidas; aquelas de
importância econômica já presentes no País, e com
programa oficial de controle; pragas não
quarentenárias cuja presença em plantas ou em
partes de plantas usadas para plantio pode resultar
em impactos econômicos inaceitáveis.

60 – A Lei No 9.973, de 29 de maio de 2000, dispõe sobre
o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários.
De acordo com essa Lei,  o depositário é responsável
pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega dos
produtos que tiver recebido em depósito.  Assim:

A) o depositário é obrigado a se responsabilizar pela
natureza, pelo tipo, pela qualidade e pelo estado
de conservação dos produtos contidos em
invólucros  mesmo que a sua embalagem
impossibilite sua inspeção;

B) o depositário responderá por culpa ou dolo de seus
empregados ou prepostos, pelos furtos, roubos e
sinistros ocorridos com os produtos depositados,
bem como pelos danos decorrentes de seu
manuseio inadequado, na forma da legislação
específica;

C) o presidente, o diretor e o sócio-gerente da
empresa privada, ou o equivalente, no caso de
cooperativas, assim como o titular de firma
individual, não necessitam assumir solidariamente
com o Fiel a responsabilidade integral pelas
mercadorias recebidas em depósito;

D) é facultado ao depositário, cabendo ao seu arbítrio
a decisão, celebrar contrato de seguro com a
finalidade de garantir os produtos armazenados
contra incêndio, inundação e quaisquer intempéries
que os destruam ou deteriorem;

E) eventuais danos sofridos pelos produtos
armazenados deverão ser objeto de perícia
específica, com as indenizações sendo
estabelecidas por sentença judicial.

QUESTÃO DISCURSIVA

Discorra sobre os procedimentos agronômicos que
conduzem ao uso correto de agrotóxicos e afins e as
suas implicações na exportação de produtos agrícolas
(máximo de 30 linhas).
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