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INSCRIÇÃO 
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NOME DO CANDIDATO  
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

ORDEM 

 

201 – Técnico em Agropecuária 

INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova desta fase é composta de 40 (quarenta) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, 
c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o 
limite do espaço para cada marcação. 

8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 
cartão-resposta. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou outro 
candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 

d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  

e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e na folha de versão definitiva; 

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 
de comunicação; 

g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Concurso Público; 

h) não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal; 

i) não permitir a coleta de sua assinatura; 

j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 
Concurso Público; 

k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 9.19 do edital (os três últimos candidatos de cada 
turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material 
de prova. 

11. O candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova, devendo, 
obrigatoriamente, entregar o caderno de provas e o cartão-resposta, devidamente assinalados e assinados ao aplicador da 
prova, sob pena de eliminação do Concurso Público. 

12. Caso deseje, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
13. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 

01 - 05 - 09 - 13 - 17 - 21 - 25 - 29 - 33 - 37 - 

02 - 06 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 30 - 34 - 38 - 

03 - 07 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31 - 35 - 39 - 

04 - 08 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03. 
 

O guia de filósofos para viver em tempos de incerteza 
 

Como Epicteto disse, para os estoicos não é a coisa em si mesma que causa a turbulência. É como você pensa sobre ela. 
Poucas coisas causam mais sofrimento do que lutar contra circunstâncias que estão fora do seu controle ou ficar apegado a 

um resultado sobre o qual você não tem poder. 
O primeiro obstáculo – um tão importante que Epicteto o chamou de "nossa maior tarefa na vida" – é identificar o que está fora 

do seu controle, aspectos que os estoicos chamam de "externalidades". 
Felizmente, os estoicos explicaram de forma mais simples: trata-se de tudo além de seus próprios pensamentos, escolhas e 

ações. A saúde, por exemplo. Você pode escolher comer cinco legumes, verduras ou frutas por dia e se exercitar (escolhas suas), 
mas isso não significa que você nunca sofrerá de problemas de saúde (uma externalidade). Se você acha que significa, você não 
está apenas se iludindo. Você está se colocando no rumo de uma verdadeira decepção. [...] 

Como é muito fácil para nós confundirmos o que podemos com o que não podemos controlar, Epicteto recomendou adotar este 
hábito mental: "No caso de coisas específicas que te satisfazem ou beneficiam, ou às quais você ficou ligado, lembre-se do que elas 
são [...]", aconselhava ele. 

De forma controversa, os estoicos foram além. Embora possamos preferir ter boa saúde ou que um ente querido viva, tais 
externalidades não são "boas" ou "más" em si mesmas. Na verdade, argumentam eles, persegui-las pode às vezes nos colocar em 
circunstâncias ainda piores [...]. 

Como você não pode controlar essas externalidades, diziam os estoicos, também não serve para nada você ficar perturbado 
por causa delas. Afinal, nenhum desses "indiferentes" são realmente necessários para nossa felicidade – no final, tudo o que importa 
é como nós nos comportamos diante deles. 

Se isso soa familiar nos dias de hoje, é porque já foi ecoado em vários mantras e tipos de autoajuda durante anos – sejam os 
ensinamentos (que não deixam de ser controversos) da autora Byron Katie sobre "amar o que é" ou simplesmente o clichê moderno 
"é assim mesmo". 

(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60922107) 
 
01 - Com base no texto, analise as seguintes afirmativas: 
 

1. Para os estoicos, o que sentimos a respeito de um fato importa pouco para a forma como lidamos com ele. 
2. “Externalidades” são aquelas circunstâncias ou acontecimentos que independem de nossa vontade ou empenho. 
3. Para os estoicos, a felicidade não é dependente de circunstâncias incontroláveis, como ter saúde. 
4. As lições dos estoicos restringiram-se à filosofia clássica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
02 - Considere o seguinte trecho: 
 

“A saúde, por exemplo. Você pode escolher comer cinco legumes, verduras ou frutas por dia e se exercitar (escolhas 
suas), mas isso não significa que você nunca sofrerá de problemas de saúde (uma externalidade). Se você acha que 
significa, você não está apenas se iludindo. Você está se colocando no rumo de uma verdadeira decepção.” 

 

A função do exemplo nesse trecho é: 
 

a) dar conselhos sobre como aplicar os ensinamentos estoicos ao tema da nutrição. 
b) demonstrar como práticas saudáveis levam a uma vida melhor. 
c) evidenciar a inutilidade de preocupações mundanas diante da inevitabilidade da morte. 
►d) usar uma situação prática para explicar o que os estoicos entendiam por “externalidade”. 
e) demonstrar como uma vida baseada no culto ao corpo pode ser decepcionante. 

 
03 - Sobre os termos destacados no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. “Isso” se refere a “problemas de saúde”. 
2. “Elas” se refere a “externalidades”. 
3. “Eles” se refere a “os estoicos”. 
4. “Deles” se refere a “indiferentes”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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O texto a seguir é referência para as questões 04 a 06. 
 

The end?* 
 

Eu nasci em 77. Tá, era ditadura, havia guerra fria, quente e as tragédias de sempre, mas tinha também uns Bobs Marleys e 
uns Johns Lennons por aí, prospectando possibilidades mais auspiciosas. Evito ser pessimista, mas não me parece que nada de 
bom virá da imersão intensiva de todos os habitantes do planeta em vídeos do Instagram em que balas Mentos fazem garrafas pet 
jorrarem Coca-Cola. Imagino os ETs do futuro: "Eles destruíram a atmosfera, as florestas e os mares para produzir energia para 
trabalhar de graça para o celular?!". É. [...] 

Não quero ser saudosista, mas diante do fim dos tempos vamos focar onde? Os quatro cavaleiros do apocalipse vieram mesmo, 
juntos e misturados: pandemia, aquecimento global, fome e essa brisinha amena de uma possível Terceira Guerra Mundial. Nunca 
tinha visto o presidente de um país ameaçar o mundo, ao vivo, com ogivas nucleares. Confesso que foi um tiquinho assustador. [...] 

Talvez seja Poliana da minha parte, mas cês não acham que teve alguns momentos nos últimos três ou quatro séculos em que 
a humanidade parecia ter alguma chance? Sei lá, esse lance de substituir o despotismo pela democracia, por exemplo, soava 
promissor. Agora, se eu entendi bem, o contrato social saiu de moda. Lei – não alguma lei específica, mas a ideia de haver lei – é 
uma "opinião" que não anda muito em alta. [...] 

Basta de depressão ou nostalgia. Vou fechar essa crônica de forma equilibrada, com uma notícia boa e uma ruim. A ruim 
primeiro, para terminar por cima: o mundo tá acabando. Agora a boa: é que o mundo tá acabando, também. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2022/02/the-end.shtml.) 
 

*The end, do inglês, significa “O fim”. 
 
04 - Um exemplo de linguagem informal empregada na crônica é:  
 

a) “Eu nasci em 77”. 
b) “[...] prospectando possibilidades mais auspiciosas”. 
c) “Eles destruíram a atmosfera, as florestas e os mares para produzir energia para trabalhar de graça para o celular”. 
d) “Não quero ser saudosista”. 
►e) “Confesso que foi um tiquinho assustador”. 

 
05 - Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A apresentação de uma notícia boa e outra ruim, na conclusão do texto, faz uso de ironia. 
b) O autor aponta para o problema de que, na contemporaneidade, defende-se um excesso de judicialização. 
c) O texto evidencia que todas as épocas carecem de esperança em dias melhores. 
d) Para o autor da crônica, os anos 1970 foram uma época de poucas tensões e de mudanças positivas. 
e) Na opinião do autor, a democratização da internet trouxe mais vantagens que desvantagens à humanidade. 

 
06 - O termo “auspiciosas”, destacado no primeiro parágrafo, pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por: 
 

a) inesperadas. 
►b) promissoras. 
c) predispostas. 
d) nefastas. 
e) fatídicas. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 07 e 08. 
 

Startups brasileiras entram na exploração espacial privada 
 

O Programa Espacial Brasileiro, coordenado pela Agência Espacial, patina há décadas, sem nunca decolar. Muitos cientistas 
então se voltam às empresas privadas, que hoje ganham cada vez mais protagonismo na exploração espacial fora do país, e 
poderiam colocar o Brasil de fato na corrida espacial. Mas há muitos obstáculos para essas empresas terem sucesso: além dos 
desafios tecnológicos, um problema menos óbvio é a necessidade de gerenciamento privado para projetos dessa complexidade. 
Mesmo diante dos impedimentos, alguns brasileiros com formação e experiência internacionais embarcam nessa jornada. 

 

(Disponível em: https://sciam.com.br/startups-brasileiras-entram-na-exploracao-espacial-privada/.) 
 
07 - Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Internacionalmente, empresas privadas vêm se destacando no ramo da exploração espacial. 
b) A Agência Espacial, que coordena o Programa Espacial Brasileiro, é um exemplo de empresa privada. 
c) O financiamento de projetos privados de exploração espacial é superior aos desafios tecnológicos do ramo. 
d) As empresas privadas no Brasil dependem de financiamento governamental para a exploração espacial.  
e) O Programa Espacial Brasileiro é bastante recente, pois conta com menos de uma década. 

 
08 - O segmento destacado estabelece no texto uma relação de: 
 

a) temporalidade. 
b) causa. 
c) finalidade. 
►d) concessão. 
e) condição. 
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09 - Considere as seguintes informações: 
 

1. O Sistema Estatístico Nacional é fundamentado na Lei 6.183, de 1974. 
2. A Lei 6.183 estabelece que o IBGE deve coordenar o Sistema Estatístico Nacional. 
3. O Sistema Estatístico Nacional deve produzir dados estatísticos. 
4. O planejamento estratégico governamental necessita de dados estatísticos. 

 

Assinale a alternativa que une as informações de acordo com as regras de pontuação da variedade padrão escrita da 
língua. 

 

a) O Sistema Estatístico Nacional é fundamentado na Lei de 1974, 6.183, que deve ser, coordenado pelo IBGE para produzir 
dados estatísticos que fundamentam, o planejamento estratégico governamental. 

b) O planejamento estratégico governamental, depende de dados estatísticos, que são produzidos pelo Sistema Estatístico 
Nacional o qual é fundamentado na Lei 6.183, de 1974, e coordenado pelo IBGE.  

►c) Coordenado pelo IBGE, por fundamentação da Lei 6.183 de 1974, o Sistema Estatístico Nacional deve produzir dados 
estatísticos, que são essenciais ao planejamento estratégico governamental. 

d) Segundo a Lei 6.183, de 1974 o Sistema Estatístico Nacional deve ser coordenado pelo IBGE produzindo dados 
estatísticos para o planejamento estratégico; governamental. 

e) A Lei 6.183, de 1974, estabelece que o IBGE deve produzir, dados, por meio do Sistema Estatístico Nacional estatísticos 
importantes para o planejamento estratégico governamental. 

 
10 - Considere o seguinte trecho: 
 

O humanismo ocidental é decente? 
 

O humanismo ocidental é seletivo: ignorou os 12 mil haitianos enviados pelos Estados Unidos para a prisão de Guantánamo e a 
invasão do país em 1994 [...]; __________ a presença norte-americana durante 20 anos no Afeganistão e 65 mil mortes que ali 
__________; ignorou os envolvimentos, desde 2001, diretos ou indiretos, de forças ocidentais na Síria ( __________ 400 mil mortes); 
ignora o que __________ na Somália e no Iémen; ignora a ocupação da Palestina por Israel e, nos últimos anos, os 21.500 mortos 
desse conflito. 
O humanismo ocidental __________ coração mole para um lado e coração de pedra para o outro. As guerras espalhadas pelo 
mundo com envolvimento do Ocidente somam, em 30 anos, quase um milhão de mortos, a grande maioria civis, mas o bom cidadão 
ocidental não chora por eles. 

(Disponível em: https://sciam.com.br/startups-brasileiras-entram-na-exploracao-espacial-privada/) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) ignorou – ocorreram – estima-se – se passa – têm 
b) ignoraram – ocorreu – estima-se – se passam – têm. 
c) ignorou – ocorreu – estimam-se – se passa – têm.  
d) ignoraram – ocorreram – estima-se – se passam – tem. 
►e) ignorou – ocorreram – estimam-se – se passa – tem. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - O Código Civil brasileiro dispõe, em seu art. 40, que “as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e 

de direito privado”. Diante das informações apresentadas, uma pessoa jurídica de direito público interno 
corresponderá a um(a): 

 

►a) autarquia federal. 
b) associação recreativa. 
c) sociedade de economia mista. 
d) partido político. 
e) empresa pública. 

 
12 - A Lei 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. A respeito do assunto, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A Lei 9.784/1999 é de aplicação supletiva aos órgãos do Poder Judiciário da União. 
2. Os Ministérios são compreendidos como órgãos federais. 
3. Órgão público será compreendido como a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. 
4. A Lei 9.784/1999 aplica-se tanto à Administração Direta Federal quanto à sua Administração Indireta. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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13 - A Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, consagra um modelo de Estado do tipo social e democrático de 
direito que é regido por uma série de princípios em suas relações internacionais. A respeito do tema, considere os 
seguintes itens: 

 

1. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
2. Privilégio aos Estados parceiros comerciais. 
3. Concessão de asilo político. 
4. Solução pacífica dos conflitos. 

 

Corresponde(m) a princípio(s) que rege(m) as relações internacionais brasileiras: 
 

a) 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
►d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
14 - A Lei 8.112/1990 estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) O servidor demitido que esteja em débito com o erário estará dispensado do pagamento da dívida, caso a demissão não 
tenha sido aplicada a bem do serviço público. 

►b) Caso o servidor tenha de fazer reposição ou indenização ao erário, o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao 
correspondente a dez por cento da remuneração. 

c) A remuneração referente ao dia em que o servidor faltar ao serviço, sem motivo justificado, não será descontada de seus 
proventos, devendo ser descontada das férias no respectivo período aquisitivo. 

d) Ao servidor público é vedada a celebração simultânea de mais de um contrato de crédito consignado em folha de pagamento. 
e) O desconto de pensão alimentícia devida por servidor público depende de autorização prévia de seu superior imediato. 

 
15 - A Lei 14.133/2021 – nova lei de licitações e contratos administrativos – dispõe sobre normas gerais de licitação e 

contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. A modalidade de licitação destinada a contratação de obras e serviços comuns e especiais 
de engenharia conforme a nova lei é: 

 

a) Tomada de preços. 
b) Concurso. 
c) Leilão. 
d) Carta-convite. 
►e) Concorrência. 

 
 

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 
 
16 - Sobre números reais, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. 3/4 é maior que 1/3. 
2. 1 é menor que que 2/8. 
3. -7/3 é menor que -1/2. 
4. 3/2 é maior que 1/5. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
17 - No mês de janeiro de 2022, um produto A, vendido na loja B, custa R$ 150,00. A partir do mês seguinte, a loja B faz um 

acréscimo de 10% ao valor do produto A todo início de mês. Qual será o valor cobrado pela loja B, pelo produto A, no 
início do mês de abril de 2022? 

 

a) R$ 49,65. 
b) R$ 195,00. 
►c) R$ 199,65. 
d) R$ 210,00. 
e) R$ 219,62. 

 
18 - Um jogo individual de tabuleiro inicia-se com 2 pinos. Sabe-se que a cada jogada são sempre adicionados o mesmo 

número de pinos e na jogada 10 o tabuleiro possui 22 pinos. Quantos pinos o tabuleiro possuía na jogada de número 5? 
 

►a) 12 pinos. 
b) 11 pinos. 
c) 10 pinos. 
d) 9 pinos 
e) 8 pinos.  
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19 - Considere a seguinte situação: 
 

Distribuição da população por situação de domicílio no Brasil 
 

No gráfico a seguir, que consta no site Brasil em síntese, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, são 
apresentadas informações dos censos demográficos no período de 1980 a 2010 sobre o percentual da população domiciliada 
nas áreas urbana e rural do Brasil. 

 
 

(Disponível em: https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribuicao-da-populacao-por-situacao-de-domicilio.html.) 
 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O maior percentual de população rural foi em 1980. 
b) Entre os censos de 1991 e 1996, o percentual da população rural era maior que o percentual da população urbana. 
c) Entre os censos de 1996 e 2000, o percentual da população urbana estava abaixo dos 30%. 
d) A diferença percentual entre a população urbana e a população rural no ano de 2010 foi menor que 60%. 
e) A diferença percentual entre a população urbana e a população rural sempre foi maior que 40%. 

 
20 - Na malha quadriculada a seguir, cada quadrado mede 1 m².  

 

 
 
Qual é a área, em metros quadrados, do barco desenhado nessa malha? 

 

a) 16. 
b) 15. 
c) 13. 
d) 14. 
►e) 12. 

 
*21 - Em uma turma com 18 alunos, a média de idade entre os alunos é de 20 anos. Quando o aluno C sai da turma, a média 

de idade da turma diminui 1 ano. Qual é a idade do aluno C? 
 

a) 21 anos. 
b) 20 anos. 
c) 19 anos. 
d) 18 anos. 
e) 17 anos. 

 
* Questão anulada.  
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22 - Considere a sequência a seguir: 
 

A1B2 C2D4 E4F8 G8H16    I16J32 
 

Qual é o próximo elemento dessa sequência? 
 

a) K16L64. 
b) K32L32. 
►c) K32L64. 
d) J16L64. 
e) J32L64. 

 
23 - Se é possível alimentar 8 animais com 40 quilos de ração em um mês, quantos quilos de ração são necessários para 

alimentar 20 animais nesse mesmo período? 
 

a) 1000 quilos. 
►b) 100 quilos. 
c) 16 quilos. 
d) 10 quilos. 
e) 4 quilos. 

 
24 - Em um grupo de 900 alunos, 450 cursam a disciplina A e 550 cursam a disciplina B.  Quantos alunos cursam apenas a 

disciplina A? 
 

a) 450 alunos. 
►b) 350 alunos. 
c) 250 alunos. 
d) 200 alunos. 
e) 100 alunos. 

 
25 - Em um supermercado, o custo de 5 produtos do tipo A e 2 produtos do tipo B é de R$ 50,00. Já o custo de 2 produtos 

do tipo A e 4 produtos do tipo B é de R$ 60,00. Qual é o valor unitário do produto B? 
 

a) R$ 5,00. 
b) R$ 10,00. 
►c) R$ 12,50. 
d) R$ 17,50. 
e) R$ 25,00. 

 
 

INFORMÁTICA 
 
26 - A planilha a seguir, elaborada no Excel 2007, versão em português, trata de uma lista de medicamentos a serem 

adquiridos. Em cada linha, constam informações sobre o valor unitário, a quantidade e o valor total dos medicamentos. 
Para se obter o valor total de um item, foi criada uma fórmula que resulta no produto do valor unitário pela quantidade 
daquele item a ser adquirido e pelo índice de cálculo, de modo que foram utilizadas as referências das células e há 
somente um índice de cálculo que deve ser utilizado para todos os medicamentos. 

 

 
 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Para se obter o valor total do medicamento 2, a fórmula =B3*C3*$F2 apresentará valor incorreto. 
b) A quantidade de itens apresentada na coluna C precisa ser idêntica para que seja possível obter todos os valores totais 

utilizando índice de cálculo.  
c) A cópia do conteúdo da célula D4 e posterior uso do recurso “Colar” na célula D5 apresentará em D5 o valor R$ 66,57. 
d) Uma mudança no valor do índice de cálculo acarretará erro na planilha.  
►e) Se a fórmula =B2*C2*$F$2 for replicada para todas as células da coluna D, os valores serão obtidos corretamente. 

 
27 - Contas e senhas são os mecanismos de autenticação mais utilizados na internet atualmente, de acordo com a Cartilha 

de Segurança para a Internet. Em relação à definição de senhas de acesso a sistemas, é um cuidado importante: 
 

a) Utilizar dados pessoais como nome, sobrenome e datas importantes.  
b) Incluir informações que possam ser obtidas em redes sociais. 
c) Adotar sequências numéricas, como “987654”, como parte da senha. 
►d) Empregar grande quantidade e diferentes tipos de caracteres.  
e) Criar as mesmas senhas para acesso a sistemas de assuntos pessoais e profissionais.  
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28 - Considere a imagem a seguir, cujo texto foi redigido no Word 2007, versão em português, e obtido a partir de conteúdo 
publicado em site de notícias: 

 

 
 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Foi utilizado o recurso de alinhamento centralizado em todo o texto.  
►b) O trecho entre aspas está formatado em itálico. 
c) O recurso utilizado no último trecho e que permite o acesso ao site que publicou a informação é o sublinhado. 
d) Os nomes das cidades foram formatados em negrito e a palavra “isenção” está formatada como subscrita. 
e) No terceiro bloco do texto, a linha ondulada abaixo da sigla UFPR indica que o termo é repetido. 

 
29 - A respeito do sistema operacional Windows 10, versão em português, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É possível compartilhar a impressora que está diretamente conectada ao seu computador com outros 
computadores da rede que, por sua vez, poderão realizar impressões inclusive quando o computador principal 
estiver desligado.  

2. A busca de um arquivo pode ser realizada através do Explorador de arquivos ou diretamente pela pesquisa na 
barra de tarefas.  

3. O Explorador de arquivos contém uma configuração de visualização que permite a exibição de pastas e arquivos 
ocultos.  

4. As configurações de rede e internet do Windows são acessadas através do menu “Acessórios do Windows” que 
consta no menu iniciar. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
30 - Sobre a organização de dados em planilha eletrônica elaborada no Excel 2007, versão em português, é correto afirmar: 
 

►a) A ordenação dos dados pode ser realizada mediante uso de diversos critérios, simultaneamente.  
b) Filtro é o recurso que possibilita a classificação dos dados com base em diversos critérios. 
c) A inserção de gráficos numa planilha depende de uma conexão com o banco de dados externo. 
d) O recurso “Preencher” é utilizado para somar as células selecionadas e exibir a resposta na próxima célula. 
e) As fórmulas utilizadas para operações com caracteres utilizam o símbolo + no início do comando. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
O texto a seguir é referência para as questões 31 e 32. 
 

Caraterização e influência do clima sobre as culturas no sul do Brasil 
 

A variabilidade interanual da precipitação pluvial no Brasil está associada a fenômenos que ocorrem no Oceano Pacífico 
tropical, denominados de El Niño e La Niña. Ambos influenciam as precipitações no sul do Brasil em relação à média mensal. 
A ocorrência de um ou outro fenômeno em um determinado ano agrícola faz com que o técnico agrícola planeje as culturas a 
serem plantadas na zona rural de acordo com a disponibilidade de recursos hídricos. 

 

(Disponível em: https://www.cptec.inpe.br.) 
 

31 - A maioria das áreas cultivadas no Sul do Brasil é conduzida sem irrigação e seus rendimentos e produções ficam 
dependentes da precipitação pluvial associados aos fenômenos climáticos, os quais podem ser previstos com 
antecedência antes do plantio de verão. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

a) El Niño se refere às precipitações pluviométricas abaixo da média em quase todos os meses do ano. 
b) La Niña é um fenômeno que causa chuvas acima da média em quase todos os meses do ano. 
c) El Niño e La Niña atuam conjuntamente no verão de cada ano. 
d) La Niña promove precipitações pluviométricas iguais à média pluviométrica em quase todos os meses do ano.  
►e) El Niño é um fenômeno que causa precipitações pluviométricas acima da média em quase todos os meses do ano. 

 
32 - A falta de chuvas em determinados anos no Sul do Brasil levou à formação do fórum permanente de monitoramento 

de tempo e clima pelos órgãos estaduais. Diante disso, é uma recomendação técnica para minimizar os impactos da 
estiagem: 

 

a) Realizar a semeadura da soja em toda a área agrícola de uma propriedade rural em uma única data. 
b) Dar preferência ao sistema de plantio convencional em relação ao plantio direto na semeadura do milho.  
►c) Realizar o raleio de frutas em um pomar de maçãs para melhorar a qualidade da produção. 
d) Aumentar o espaçamento de plantio da cultura da soja para privilegiar o crescimento da planta. 
e) Adubar a cultura em cobertura para compensar a falta de crescimento durante a estiagem. 

 
33 - O Sistema de Plantio Direto (SPD), no sul do Brasil, teve expressiva adesão a partir da década de 90. O SPD é 

considerado eficiente para a conservação do solo. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O uso do SPD prejudica a incorporação de matéria orgânica em camadas superficiais (0 a 10 cm) após anos 
de adoção. 

2. A taxa de decomposição da matéria orgânica na superfície do solo é menor do que se fosse incorporada no solo. 
3. O aumento da matéria orgânica do solo implica alterações graduais do pH e toxicidade do alumínio. 
4. A relação carbono/nitrogênio igual a 30 (C/N = 30) demonstra um excesso de nitrogênio no solo em decorrência 

da presença de resíduos vegetais. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
34 - Considere o seguinte texto: 
 

Planejamento rural seguindo o Código Florestal Brasileiro 
 

O planejamento rural e instalação de pomares e grandes culturas deve seguir normas do Código Florestal Brasileiro. O Código 
tem como finalidade definir as áreas que serão destinadas a áreas de preservação permanente ou reserva legal, entre outras. 
A fiscalização da correta aplicação das normas em áreas agrícolas é de responsabilidade dos órgãos públicos.   

 

(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm.) 
 

A instalação de lavouras e pomares deve respeitar as áreas de preservação permanente de cada área rural próximas 
às fontes de água ou rios.  De acordo com a legislação do Código Florestal Brasileiro, assinale a alternativa correta. 

 

►a) As lavouras podem ser instaladas a partir da distância de 30 m da faixa marginal dos rios que apresentem menos de 10 
metros de largura.  

b) As lavouras semeadas no sistema plantio direto têm características ideais para eliminar a necessidade de uma faixa de 
área de preservação permanente próxima às fontes de água.    

c) As matas e vegetações arbóreas longe das fontes de água e localizadas acima de 1.800 metros podem ser exploradas 
comercialmente.   

d) Pomares permanentes apresentam as características necessárias para substituir matas nas encostas com mais de 45º de 
declive. 

e) Pomares podem ser instalados a partir de 10 metros das nascentes ou dos chamados “olhos d’água”. 
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35 - O bom desenvolvimento da planta de feijão depende do conhecimento em fitotecnia em cada estádio de 
desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. Considerando as necessidades para a implantação da cultura e 
processamento dos grãos, assinale a alternativa correta. 

 

a) O feijoeiro é uma planta resistente a qualquer tipo de solo, o que faz com que o preparo do solo e a necessidade de 
calagem sejam mínimas.  

►b) A inoculação de Rhizobium nas sementes de feijão para semeadura auxilia no desenvolvimento das plantas. 
c) A população ideal de feijoeiros semeados por hectare varia de 20.000 a 30.000 sementes, distribuídas uniformemente na 

área para melhor viabilização econômica.  
d) O consórcio de feijão e milho é uma estratégia que o produtor utiliza para melhorar as atividades fitotécnica e agronômica, 

auxiliando nos tratos culturais. 
e) Os grãos de feijão comercializados em sacos plásticos precisam ter 20% de umidade para se manterem próprios para o 

consumo. 
 
36 - A presença de pragas nas culturas provoca perdas econômicas, e o método mais utilizado pelos produtores para 

reduzir a população de insetos é o controle químico. Os inseticidas estão agrupados em grupos químicos e suas 
características podem definir a sua especificidade em relação a um determinado grupo de insetos. Na plataforma on-line 
AGROFIT, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, consta o registro dos ingredientes ativos para o 
controle dos insetos. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os inseticidas que pertencem ao grupo químico inibidores de síntese da quitina (benzoilfenilureia) controlam 
moscas-das-frutas. 

2. Os inseticidas do grupo químico dos piretroides possuem amplo espectro de ação tóxica. 
3. Os inseticidas que pertencem ao grupo químico agonistas do ecdisteroides (diacilhidrazina) são utilizados para 

controlar lagartas de lepidópteros. 
4. Os inseticidas do grupo químico neonicotinoides controlam insetos sugadores. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
37 - O desenvolvimento rural necessita ser sustentável, minimizando os impactos ao ambiente devido às atividades 

agrícolas e pecuárias. A erosão de solo é um dos problemas mais sérios em nível mundial, tanto nas áreas agrícolas 
rurais quanto nas zonas urbanas, causando perda de solo produtivo e assoreando as fontes hídricas. Considerando 
as informações sobre processos de erosão, assinale a alternativa correta. 

 

a) Restos de culturas sobre o solo aceleram o processo de erosão pela lixiviação de matéria orgânica e acúmulo nas partes 
mais baixas da lavoura. 

b) Os rastros provocados pelos pneus das máquinas agrícolas na lavoura fazem com que se forme uma valeta de drenagem, 
diminuindo o risco de erosão. 

c) A erosão na lavoura é um processo natural motivado pelas chuvas abundantes de verão que caem em uma lavoura.  
d) A água das chuvas não causa erosão nas camadas superficiais do solo nas lavouras bem trabalhadas e compactadas. 
►e) A erosão laminar ou superficial é controlada com subsolagem, adição de matéria orgânica e com o plantio de culturas que 

possuam raízes pivotantes. 
 
38 - Considere o seguinte texto: 
 

Instalações para criação de frango de corte 
 

As instalações para a produção de frangos de corte são diferentes de outras destinadas a outros animais, visto a particularidade 
dos tratos com higiene e manejo. O projeto de construção para esta finalidade deverá preencher pré-requisitos científicos que 
permitam o bom equilíbrio de desenvolvimento das aves. 
 

(Pereira, M.F. Construções Rurais. 2. Instalações para aves. São Paulo: Nobel Ed., 2011.) 
 

 

As instalações para criação de aves no Sul do Brasil devem satisfazer os aspectos econômicos e o bem-estar animal. 
A produtividade das aves está relacionada à sua temperatura corporal. Considerando as informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A instalação de lanternim nos aviários prejudica a produtividade das aves nas condições do Sul do Brasil. 
b) As coberturas dos aviários com chapas de zinco são duráveis e proporcionam melhor produtividade de carne. 
c) A ventilação natural do aviário promove circulação do ar e temperatura adequada para o desenvolvimento dos frangos 

durante o ano. 
►d) O sistema de ventilação forçado em um aviário, com dispositivo eletrônico de temperatura, proporciona incremento calórico 

e ganho de peso do frango. 
e) Os aviários com janelas fechadas evitam a redução interna da temperatura, impedindo a influência de pressão causada 

pela ação do vento. 
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39 - A poda é um conjunto de cortes executados em uma árvore visando a modificar o crescimento natural e oferecer um 
equilíbrio entre a frutificação e a vegetação. A importância da poda para a frutificação depende da espécie de plantas 
caducifólias. Sobre o assunto, é correto afirmar que a poda: 

 

a) em ramos de pessegueiro deve ser realizada para estimular a planta a produzir frutos em ‘ramos do ano’.  
►b) de ramos de macieira no inverno fará com que haja brotação na primavera. 
c) de ramos de pereira no verão fará com que haja brotação em outubro. 
d) em ramos de nectarineira deve ser realizada para estimular a planta a produzir frutos em ‘ramos do ano’.  
e) num ramo em outubro fará com que ele brote na primavera. 

 
40 - As doenças na cultura do milho afetam a produção de grãos, a qualidade e a palatabilidade. Entre as várias doenças, 

a cercosporiose (Cercospora zeae-maydis) está dispersa em todas as áreas de semeadura de milho no Centro-Sul do 
Brasil, com um grande potencial destrutivo nos últimos anos. Lavouras de milho que apresentaram altas severidades 
da doença necessitam ser manejadas adequadamente para evitar perdas maiores nos anos a seguir. Considerando as 
informações sobre o manejo da doença no milho, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A rotação de culturas com girassol ou algodoeiro é uma alternativa para a redução do elevado potencial de danos por 
Cercospora em milho. 

b) A irrigação por aspersores é um ótimo manejo do fungo de Cercospora nas lavouras que apresentarem severo ataque. 
c) A queima dos restos de cultura é o melhor manejo ecológico para eliminação do inóculo do patógeno.     
d) A rotação com milho safrinha é adequada para evitar que o patógeno se perpetue na lavoura nos anos seguintes. 
e) O uso de cultivares suscetíveis em áreas de refúgio provoca a redução do potencial de dano devido ao cruzamento entre 

os diferentes genótipos do patógeno. 


