
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ/SC 
FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE GRÃO-PARÁ 
 

 

CADERNO DE PROVA – AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

 Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e numero de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

 Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

 Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (área ao final dessa folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

 Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

 Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

 Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

 Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

 Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO 
RESPOSTA. 

 Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo 
estabelecido. 

 Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contada a partir do 
efetivo início. 
 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 
 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma 
estabelecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
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Área para rascunho e anotações:



 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões de 1 a 5: 
 

A invisibilidade da limpeza 
 

A solidão é como limpar a casa: ninguém 
percebe, por mais que tenhamos a vontade imperiosa 
de apresentar o que fizemos. 

Quando faxino a residência, sempre vou me 
decepcionar com a reação da esposa e dos filhos. 
Não entendo como ainda insisto, e eles não têm 
nenhuma obrigação de ficar me elogiando. Mas é que 
me esforcei desmesuradamente em colocar o lar em 
dia e gostaria de ser parabenizado, 
festejado, aplaudido. Eu limpo os interruptores, passo 
um pano nos azulejos da cozinha, esfrego o teto, 
elimino manchas ancestrais das panelas, espano as 
estantes mais altas. 

Queria fazer uma exposição dos meus atos, 
uma visita guiada de museu pelo apartamento para 
meus familiares, mostrando ponto a ponto, detalhe a 
detalhe do que realizei. Imagino-me caminhando 
lentamente, com a comitiva atrás de mim, 
interessada por cada mudança sutil: 

– Aqui eu organizei as gavetas, aqui eu 
levantei a bancada para tirar o pó, aqui empurrei a 
geladeira e recolhi fragmentos de copos, aqui encerei 
com aquele produto novo, recomendo, é ótimo!, aqui 
esfreguei os vidros pelo lado de fora, acompanhe os 
cantos da veneziana… 

Demonstraria o antes e o depois e 
reconstituiria toda a lavagem do ambiente.  Como se 
fosse um corretor descortinando o apartamento pela 
primeira vez aos interessados. Concluo que é uma tola 
quimera de minha parte. 

Eles entram pela porta, apressados de seus 
mundos, e apenas lançam um olhar geral e pouco 
curioso. Comentam, de modo resumido: 

– Que lindo! 
Deu! Acabou o reconhecimento com uma 

breve fungada pelo perfume composto de lustra-
móveis, vanilla e detergente. Eles cheiram mais do 
que olham.  

Limpar a casa é ser invisível, é 
um contentamento muito particular, como a nossa 
solidão. Só você mesmo que segurou a vassoura ou 
controlou o tubo do aspirador saberá o quanto foi 
difícil retirar aquela cabeleira do ralo, não terá com 
quem partilhar, é um segredo. Só você mesmo que 
ficou de quatro esfregando o piso saberá o quanto o 
brilho é de lua cheia. Só você mesmo que usa a tática 
do jornal para transparecer a vidraça saberá o que 
significa a transparência. As pessoas somente notam 
quando a casa está bagunçada, jamais quando está 
limpa. Assim como você somente repara na geladeira 

quando algo apodrece dentro, jamais quando está 
carregada com as frutas generosamente lavadas. 

A faxina é a aceitação do tempo que temos 
que guardar para nós. É uma aula sobre 
amadurecimento. Transformamos a nossa 
personalidade não para agradar alguém, e sim porque 
sentimos vontade de melhorar. Mudanças silenciosas, 
porém necessárias. 

Nem tudo será reconhecido. Mesmo assim, 
faremos por conta própria, para a nossa satisfação. 

Há alegrias que são unicamente nossas. Não 
dependemos dos outros. 
 

(Fabricio Carpinejar. In: www.refletirpararefletir.com.br) 

  
1. De acordo com o texto em estudo, identifique a 
alternativa que NÃO justifica o título “A 
invisibilidade da limpeza”: 

A) “(...) ninguém percebe, por mais que 
tenhamos a vontade imperiosa de apresentar o 
que fizemos”. 
B) “Limpar a casa é ser invisível, é 
um contentamento muito particular, como a nossa 
solidão”. 
C) “Eu limpo os interruptores, passo um pano nos 
azulejos da cozinha, esfrego o teto, elimino 
manchas ancestrais das panelas, espano as 
estantes mais altas”. 
D) “A faxina é a aceitação do tempo que temos que 
guardar para nós”. 
E) “Nem tudo será reconhecido. Mesmo assim, 
faremos por conta própria, para a nossa 
satisfação”. 

 
2. Nessa crônica, o autor escreve em primeira 
pessoa, o que caracteriza uma intenção para a 
linguagem e suas funções. Nesse caso, temos como 
função predominante: 

A) Poética. 
B) Apelativa. 
C) Referencial. 
D) Emotiva.  
E) Fática. 

 
3. Na análise do texto, podemos perceber que a 
linguagem figurada aparece fortemente marcada. Na 
frase inicial “A solidão é como limpar a casa (...)”, 
está em evidência uma: 

A) metonímia. 
B) metáfora. 
C) comparação.  
D) catacrese. 
E) sinestesia. 

 



 

 

4. No período “Quando faxino a residência, 
sempre vou me decepcionar com a reação da esposa 
e dos filhos”, temos: 
I. um período composto por subordinação. 
II. uma Oração Principal: “sempre vou me decepcionar 
com a reação da esposa e filhos”; e uma Oração 
Subordinada Adverbial Consecutiva: “Quando faxino a 
residência”. 
III. um verbo transitivo direto (“faxino”) e seu 
respectivo objeto direto (“a residência”). 
IV. um complemento nominal (“com a reação da 
esposa e dos filhos”). 
Sobre as proposições acima, podemos afirmar que: 

A) Apenas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas.  
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas a I está correta. 

 
5. Em “Há alegrias que são unicamente nossas”, 
temos algumas funções sintáticas para analisar:  
I. Trata-se de um período composto por subordinação. 
II. “Há alegrias” é a oração Principal. 
III. “que são unicamente nossas” é a oração 
Subordinada Adjetiva Explicativa. 
IV. nas duas orações, o sujeito é classificado como 
indeterminado. 
Quanto às proposições acima, podemos afirmar que: 

A) Apenas II e IV estão corretas. 
B) Apenas I e II estão corretas.  
C) Apenas I, III e IV estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas a IV está correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Analise as proposições seguintes, considerando as 
novas regras do Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa: 
I. Usa-se hífen quando o prefixo termina em vogal e a 
segunda palavra começa com a mesma vogal. 
Exemplos: micro-ondas, anti-inflamatório. 
II. Usa-se hífen diante do advérbio “mal” , quando a 
segunda palavra começar por vogal ou “h”, o hífen 
está presente. Exemplos: mal-humorado, mal-
intencionado. 
III. Não se usa mais o hífen em determinadas palavras 
que perderam a noção de composição. Exemplos: 
mandachuva, paraquedas. 
IV – Não se emprega o hífen quando o prefixo termina 
em vogal e o segundo elemento começa por 
consoante diferente de “r” ou “s”. Exemplos: 
anteprojeto, autopeças. 
Das proposições acima, podemos declarar que: 

A) Apenas II e IV estão corretas. 
B) Apenas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas I, III e IV estão corretas. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 

 
7. Os exemplos destacam a regência verbal. Verifique 
a obediência às regras gramaticais: 
I. Os jogadores campeões já chegaram em São Paulo 
para a festa da torcida. 
II. Depois de ontem, comuniquei ao gerente sobre as 
novas demissões. 
III. É fato que os adolescentes preferem muito mais 
pizza do que churrasco. 
IV. Não serão aceitas essas justificativas, pois os 
alunos esquecem dos trabalhos escolares com grande 
frequência. 
Sobre a regência dos verbos sublinhados, temos: 

A) Apenas II, III e IV estão corretos. 
B) Apenas II e IV estão corretos. 
C) Apenas I, II e III estão corretos. 
D) Todos os exemplos estão incorretos.  
E) Todos os exemplos estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. Em se tratando de colocação pronominal, confira 
os casos de Próclise, Mesóclise e Ênclise: 
I. Mesmo com tanto tempo para a conversa, não lhe 
disse tudo ainda. 
II. Quem sempre me criticou, pode agora me 
parabenizar. 
III. Se pensaste em minha formatura, sabes por que 
não convidar-te-ei. 
IV. Tenho encontrado-te pelas redondezas, por isso 
pensei em caminharmos juntas todas as manhãs. 
Podemos afirmar sobre os caos de colocação 
pronominal acima:  

A) Apenas I e II estão corretos. 
B) Apenas II está correto. 
C) Apenas I, II e III estão corretos. 
D) Apenas II, III e IV estão corretos. 
E) Todos estão corretos.  

 
9. Os exemplos seguintes apresentam alguns casos 
de concordância nominal, destacando as cores. Veja: 
I. Vestidos violeta / Camisas cinza / Gravatas creme. 
II. Papéis rosa / Carros vinho / Tecidos rosados. 
III. Chapéus laranja  / lenços alaranjados. 
IV. Trajes azul-marinho / Sapatos amarelo-ouro.   
Sobre os exemplos acima, temos a confirmar que:  

A) Apenas III está correto. 
B) Apenas III e IV estão corretos. 
C) Apenas I e II estão corretos. 
D) Todos incorretos.  
E) Todos estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Analise se os períodos propostos na sequência 
estão em conformidade com a correção gramatical 
da Língua Portuguesa: 
I. Dado as dificuldades porque passamos no 
momento, não viajaremos. 
II. Deviam haver cerca de trezentas pessoas na 
passeata, haja visto os problemas políticos em 
assenção.   
III. Os motoristas, cujas as carteiras foram retidas na 
última semana de viajem ao Paraguai, nem eram 
brasileiros. 
IV. Por causa da sua insistência, eu lhe responsabilizo 
pelo desempenho dos funcionários à frente da gestão 
da empresa.  
Quanto à correção dos períodos acima, podemos 
dizer que: 

A) Apenas II, III e IV estão corretos. 
B) Apenas I está correto. 
C) Apenas I e III estão corretos. 
D) Todos estão incorretos.  
E) Todos estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICA 
 
11. Considere as proposições: 

I) O número  pode ser escrito na forma de uma 

fração irredutível , em que  e  são números 

inteiros e, . 

II) Se  é um número racional e,  um número 

irracional então  é sempre um número irracional. 

III)  

IV)  

Está(ão) CORRETA(S) à(s) proposição(ões): 
A) Apenas III e IV. 
B) Apenas II e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I, III e IV. 
E) Todas as proposições estão corretas. 

 
12. Dividindo a quantia de R$  em três 

partes inversamente proporcionais a e , 

obtemos os valores ,  e , respectivamente. 

Analise as proposições abaixo: 
I) O valor de  equivale a . 

II) O valor de  equivale a . 

III) A quantia  é superior a R$  

IV) O valor de  excede o valor de  em R$  

V) O valor de  é um múltiplo de . 

Está(ão) CORRETA(S) à(s) proposição(ões): 
A) Apenas I, IV e V. 
B) Apenas I, II, III e IV. 
C) Apenas II, III e IV. 
D) Apenas III, IV e V. 
E) Todas as proposições são verdadeiras. 

 
13. Em um determinado grupo de pessoas sabe-se 
que a razão entre o número de homens e o número 

de mulheres, nesta ordem, é de . Nestas 

condições, assinale a alternativa que apresenta o 
número de mulheres presentes, sabendo que este 
grupo conta  integrantes.  

A)  

B)  

C)  

D)  

E)   

 
 
 
 
 
 

14. Dividindo  metros em quatro partes 

proporcionais aos números  e , obtemos as 

medidas  e , respectivamente. Assinale a 

alternativa correta: 
A)  

B)  

C)   

D)  

E)  

 
15. Determine a quantidade de divisores inteiros do 
número  milhões. 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  milhões 

 

16. Em relação ao produto , assinale a 

alternativa incorreta: 
A) Este produto possui  divisores inteiros 

B) Este produto possui  divisores inteiros e 

positivos  
C) A soma dos algarismos deste produto é  

D) Este produto é um número divisível por  

E) Este produto é um número que não é divisível 
por  

 
17. Josefina está em tratamento médico e, para isto 
está fazendo uso de três tipos de medicamentos: A, B 
e C. Sabe-se ainda que, o medicamento A deve ser 
ingerido de 3 em 3 horas, o medicamento B de 5 em 
5 horas e o medicamento C de 8 em 8 horas, assim se 
Josefina ingeriu os três medicamentos juntos na 2ª 
feira às 21 horas, é correto afirmar que ela tomará os 
três medicamentos juntos novamente: 

A) na sexta às 15 horas. 
B) no sábado às 21 horas. 
C) na sexta às 22 horas. 
D) na quarta às 18 horas. 
E) no sábado às 9 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18. Um reservatório no formato de um 
paralelepípedo reto - retângulo, cujas dimensões 
estão expressas na figura abaixo tem capacidade de 

 litros. Assim, determine a altura  deste 

reservatório, sabendo que  equivale a  

litros e, que seu volume é dado por , em 

que  e  são números reais que expressam suas 

dimensões. 
A)  metros. 

B)  metros. 

C)  metros. 

D)  metros. 

E) metros. 

 
 
19. Um determinado produto após sofrer dois 
descontos consecutivos de  e , 

respectivamente, teve um reajuste, isto é, um 
aumento de . Assim, em relação ao valor 

original, podemos afirmar que o produto teve: 
A) um aumento de  

B) um desconto de  

C) um desconto de  

D) um aumento de  

E) um desconto de  

 
 
20. A olaria “Tijolos do Futuro” tem uma produção de 

 tijolos em quatro dias, em que os 

funcionários têm uma jornada diária de  horas. 

Determine quantos dias serão necessários para a 
produção de  tijolos, se a jornada diária for 

reduzida em . 

A)  dias. 

B)  dias. 

C)  dias. 

D)  dias. 

E)  dias. 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPECÍFICAS 
 
21. No dia 9 de março de 1989, em Montevidéu, foi 
firmado o convênio para a constituição do Comitê 
Regional de Sanidade Vegetal (COSAVE). O COSAVE 
tem como objetivo principal coordenar e 
incrementar a capacidade regional de prevenir, 
diminuir e evitar os impactos e riscos dos problemas 
que afetam a produção e comercialização dos 
produtos agrícolas e florestais da região, levando em 
conta a situação fitossanitária alcançada, o 
desenvolvimento econômico sustentado, a saúde 
humana e a proteção do meio ambiente. Os Países 
Membros que constituem o COSAVE são: 

A) Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. 
B) Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e 

Bolívia. 
C) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
D) Argentina, Brasil, Paraguai, Colômbia e Uruguai. 
E) Todos os países da América do Sul. 

 
22. O termo praga, de acordo com a FAO (2006), 
refere-se a qualquer espécie, raça ou biótipo de 
vegetais, animais ou agentes patogênicos, nocivos 
aos vegetais ou produtos vegetais. Praga 
quarentenária apresenta expressão econômica 
potencial para a área posta em perigo, e onde ainda 
não está presente, ou se está não se encontra 
amplamente distribuída e é oficialmente controlada. 
De acordo com os Subsídios Gerais para a Elaboração 
de Planos de Contingência para Praga(s) 
Quarentenária(s) que podem afetar plantas em áreas 
de produção e áreas naturais circunvizinhas 
(Embrapa, 2007), os indicadores para a determinação 
de praga devem considerar:  

A) Habilidade em construir um banco de sementes 
persistente.  

B) Adaptabilidade a uma vasta gama de condições 
ecológicas.  

C) Prevalece uma competição forte entre plantas e 
alelopatia. 

D) Alta taxa de propagação com alta mobilidade 
dos propágulos. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. A Política Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica - PNAPO tem o objetivo de integrar, 
articular e adequar políticas, programas e ações 
indutoras da transição agroecológica e da produção 
orgânica e de base agroecológica, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida 
da população, por meio do uso sustentável dos 
recursos naturais e da oferta e consumo de 
alimentos saudáveis. São instâncias de gestão da 
PNAPO: 

A) A Comissão Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica – CNAPO, a Câmara 
Interministerial de Agroecologia e Produção 
Orgânica – CIAPO e o Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO. 

B) A Câmara Interministerial de Agroecologia e 
Produção Orgânica – CIAPO e o Plano Nacional 
de Agroecologia e Produção Orgânica – 
PLANAPO. 

C) A Comissão Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica – CNAPO e o Plano Nacional 
de Agroecologia e Produção Orgânica – 
PLANAPO. 

D) A Comissão Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica – CNAPO e a Câmara 
Interministerial de Agroecologia e Produção 
Orgânica - CIAPO.  

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24. A história da ciência das plantas daninhas se 
confunde com a história do homem e da agricultura 
(FERRERO et al., 2010). As plantas indesejáveis, 
infestantes ou daninhas existem desde que o homem 
deixou de ser nômade, ou seja, quando passou a 
criar animais e a cultivar plantas próximo ao local de 
habitação, sendo definidas como qualquer planta 
que ocorre onde não é desejada, ou então uma 
planta sem valor econômico ou que compete, com o 
homem, pelo solo (SILVA et al., 2007). A introdução 
dos herbicidas orgânicos ocorreu em 1932 com a 
disponibilização do 3,5-dinitro-o-cresol, sob o nome 
técnico de DNOC (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 
1971), e desde então o desenvolvimento e utilização 
de herbicidas vem aumentando consideravelmente. 
Uma das dificuldades atuais em relação à utilização 
de herbicidas é a resistência de plantas daninhas. 
Esse efeito é resultante do processo evolucionário, 
que ocorre espontaneamente em suas populações, 
não sendo, portanto, o herbicida o agente causador, 
mas sim selecionador de indivíduos resistentes que 
se encontram em baixa frequência inicial 
(Christoffoleti et al.,1994). Segundo Inoue & Oliveira 
Jr. (2011), há três mecanismos gerais que podem 
explicar o desenvolvimento de resistência das 
plantas daninhas a herbicidas, são eles: 

A) Alteração do local de ação, aumento da 
capacidade de metabolização do herbicida e 
compartimentalização. 

B) Alteração do local de ação, aumento da 
capacidade de metabolização do herbicida e 
sedimentação. 

C) Alteração do local de ação, diminuição da 
capacidade de metabolização do herbicida e 
compartimentalização. 

D) Aumento da capacidade de metabolização do 
herbicida, compartimentalização e 
sedimentação. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Avanços na biologia molecular, a partir da década 
de 70, têm ocasionado o aparecimento de diversas 
técnicas, que resultaram na modificação genética. 
Essas técnicas têm sido aplicadas num grande padrão 
de microorganismos, plantas e animais, resultando 
no aumento do conhecimento científico. A 
ampliação da área mundial de cultivo com plantas 
geneticamente modificadas, em especial no Brasil, 
reflete-se também no aumento de resíduos 
transgênicos em produtos alimentícios (SANTILIANO 
E ALMEIDA, 2010). Os principais métodos de 
detecção de plantas geneticamente modificadas 
baseados em DNA são: 

A) Real Time PCR, Duplex e Multiplex PCR e Elisa. 
B) Western blot, Real Time PCR, Duplex, Multiplex 

PCR. 
C) Southern blot, PCR, Real Time PCR, Duplex, 

Multiplex PCR e PCR quantitativo. 
D) Southern blot, PCR, Real Time PCR, Duplex, 

Multiplex PCR e Elisa. 
E) Real Time PCR, Duplex e Multiplex PCR e Elisa, 

Western blot. 
 

26. O fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary., 
que tem como sinônimo Whetzelinia sclerotiorum 
(Lib.) Korf & Dumont, é o agente causal da podridão-
do-colo e do tombamento em canteiros na cultura do 
fumo. Essa doença ataca todos os órgãos aéreos da 
planta, tendo maior incidência no caule. Ocorrem 
primeiramente lesões marrons, passando a 
esbranquiçadas ou cinzas no caule e nas axilas das 
folhas. No córtex e na medula, podem ser 
observadas cavidades contendo micélio de coloração 
branca e escleródios de coloração negra, formados 
pelo fungo. As folhas atacadas apresentam podridão 
úmida, que inicia na base da folhas e progride para o 
centro. Os ingredientes ativos registrados para o 
controle da podridão do colo na cultura do fumo são: 

A) Dimetoforme e iprodiona. 
B) Mancozebe, Metam sódico e iprodiona. 
C) Dimetoforme, Metam sódico e iprodiona. 
D) Metam sódico e iprodiona. 
E) Mancozebe e Metam sódico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27. O Certificado Fitossanitário de Origem - CFO e o 
Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - 
CFOC são os documentos emitidos na origem para 
atestar a condição fitossanitária da partida de 
plantas ou de produtos vegetais de acordo com as 
normas de sanidade vegetal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. O 
CFO ou o CFOC fundamentará a emissão da 
Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV, nos 
seguintes casos: 

A) Para comprovar a origem da partida de plantas 
ou de produtos vegetais de Sistema de 
Mitigação de Riscos de Praga - SMRP ou de Área 
de Baixa Prevalência de Praga - ABPP 
reconhecidos pelo MAPA. 

B) Para as pragas regulamentadas, nas Unidades 
de Federação - UF com ocorrência registrada ou 
nas UF de risco desconhecido, salvo quando a 
normativa específica dispensar a certificação. 

C) Para comprovar a origem da partida de plantas 
ou de produtos vegetais de Área Livre de Praga 
– ALP e de Local Livre de Praga - LLP 
reconhecidos pelo MAPA. 

D) Para atender exigência específica de 
certificação fitossanitária de origem para praga 
de interesse de Unidade da Federação, com 
aprovação do Departamento de Sanidade 
Vegetal - DSV, ou por exigência de Organização 
Nacional de Proteção Fitossanitária - ONPF de 
país importador. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

28. As atividades de vigilância sanitária agropecuária 
de animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos 
para animais, produtos de origem animal e vegetal, e 
embalagens e suportes de madeira importados, em 
trânsito aduaneiro e exportados pelo Brasil, são de 
responsabilidade privativa do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Sistema de 
Vigilância Agropecuária Internacional – Vigiagro – é o 
órgão da Secretaria de Defesa Agropecuária, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
responsável pelas atividades de vigilância sanitária. 
Atualmente, o Sistema Vigiagro é composto por 110 
Serviços (SVAs) e Unidades de Vigilância 
Agropecuária (UVAGROs), localizadas nos portos, 
aeroportos, postos de fronteira e aduanas especiais. 
Em Santa Catarina, essas unidades estão localizadas 
nos municípios de: 

A) SVA – Itajaí, SVA – Dionísio Cerqueira, UVAGRO 
– Imbituba, UVAGRO - São Francisco do Sul. 

B) SVA – Itajaí, SVA – Dionísio Cerqueira, UVAGRO 
– Imbituba, UVAGRO - São Francisco do Sul e 
UVAGRO – Florianópolis. 

C) SVA – Itajaí, UVAGRO – Imbituba, UVAGRO - 
São Francisco do Sul e UVAGRO – Florianópolis. 

D) UVAGRO – Imbituba, UVAGRO - São Francisco 
do Sul. 

E) UVAGRO – Imbituba, UVAGRO - São Francisco 
do Sul e UVAGRO – Florianópolis. 

 
29. O tratamento fitossanitário quarentenário é uma 
medida fitossanitária determinada pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA – 
e realizada apenas por empresas credenciadas, com 
o objetivo de assegurar que os vegetais, partes de 
vegetais e seus produtos, bem como embalagens e 
suportes de madeira, nas operações de exportação e 
importação, encontrem-se livres de pragas. Para isso, 
o MAPA credencia as empresas que podem realizar 
os tratamentos fitossanitários com fins 
quarentenários autorizados e emitir os respectivos 
Certificados de Tratamento ou aplicar a marca IPPC, 
conforme prevê a Norma Internacional para Medidas 
Fitossanitárias nº 15 – NIMF 15. De acordo com essa 
norma, os tratamentos aprovados associados a 
material de embalagem de madeira são: 

A) Secagem em estufa. 
B) Uso de madeira descascada. 
C) Tratamento por impregnação por pressão 

química causada por aquecimento. 
D) Tratamento com brometo de metila. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
30. De acordo com a Norma Internacional para 
Medidas Fitossanitárias nº 15 – NIMF 15, o descarte 
seguro de material de embalagem de madeira é uma 
opção de manejo de risco que pode ser utilizada pela 
ONPF do país importador, quando uma ação de 
emergência não está disponível ou não é desejável. 
Quais dos métodos relacionados abaixo são 
recomendados para o descarte seguro de material de 
embalagem de madeira com não conformidade:  

A) Retorno ao país exportador, se apropriado.  
B) Incineração, se permitida.  
C) Enterro profundo em locais aprovados pelas 

autoridades apropriadas. 
D) Processamento. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31. O decreto n. 6.268 de 22 de novembro de 2007, 
regulamenta a Lei n. 9.972 de 25 de maio de 2000, 
que institui a classificação de produtos vegetais, seus 
produtos e resíduos de valor econômico. De acordo, 
com esse decreto, a fiscalização da classificação 
consiste no conjunto de ações diretas, executadas 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, com o objetivo de aferir e controlar: 

A) A identidade e a segurança higiênico-sanitária e 
tecnológica dos produtos vegetais, seus 
subprodutos e resíduos de valor econômico, 
adstritas ao disposto no inciso IV do art. 27-A, 
da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e em 
conformidade com os demais dispositivos legais 
pertinentes. 

B) O registro, no Cadastro Geral de Classificação, 
das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no 
processo de classificação.  

C) A execução dos serviços credenciados no que se 
refere a requisitos técnicos de instalações, 
equipamentos, sistema de controle de processos 
e à qualidade dos serviços e produtos vegetais, 
seus subprodutos e resíduos de valor 
econômico, bem como à expedição dos 
documentos de classificação. 

D) A identidade e a qualidade dos produtos 
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor 
econômico no mercado interno, e a dos 
importados, em conformidade com os padrões 
oficiais de classificação estabelecidos pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
32. A Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) é uma agência das 
Nações Unidas (ONU). A FAO está presente no Brasil 
desde 1949, apenas quatro anos após a criação da 
Organização. A FAO trabalha no combate à fome e à 
pobreza, promove o desenvolvimento agrícola, a 
melhoria da nutrição, a busca da segurança 
alimentar e o acesso de todas as pessoas, em todos 
os momentos, aos alimentos necessários para uma 
vida saudável. Reforça a agricultura e o 
desenvolvimento sustentável, como estratégia a 
longo prazo, para aumentar a produção e o acesso 
de todos aos alimentos, ao mesmo tempo em que 
preserva os recursos naturais. A FAO Brasil 
desenvolve seus projetos e programas baseados em 
quatro grandes temas, sendo eles classificados em 
ordem prioritária como:  

A) Segurança alimentar, Cooperação Sul-Sul, 
Superação da Extrema Pobreza e Gestão 
Sustentável dos Recursos Naturais.  

B) Segurança alimentar, Superação da Extrema 
Pobreza, Gestão Sustentável dos Recursos 
Naturais Cooperação Sul-Sul.  

C) Segurança alimentar, Superação da Extrema 
Pobreza, Cooperação Sul-Sul e Gestão 
Sustentável dos Recursos Naturais.  

D) Superação da Extrema Pobreza, Segurança 
alimentar, Cooperação Sul-Sul e Gestão 
Sustentável dos Recursos Naturais.  

E) Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, 
Segurança alimentar, Superação da Extrema 
Pobreza e Cooperação Sul-Sul.  

 
33. O reconhecimento de áreas livres de pragas (ALP) 
e das áreas de baixa prevalência de pragas (ABPP) é 
um processo técnico e administrativo que visa ao 
aceite do status fitossanitário de uma área 
delimitada. Os requisitos técnicos para o 
estabelecimento de ALPs e de ABPPs, bem como 
certos elementos relacionados ao reconhecimento, 
são abordados em Normas Internacionais para 
Medidas Fitossanitárias (NIMFs). Assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a uma NIMF. 

A) NIMF Nº 1 - Princípios fitossanitários para a 
proteção dos vegetais e a aplicação de medidas 
fitossanitárias no comércio internacional.  

B) NIMF Nº 29 - Estabelecimento de áreas livres de 
pragas para Ácaro vermelho europeu 
(Panonychus ulmi). 

C) NIMF Nº 4 - Requisitos para o estabelecimento 
de áreas livres de pragas. 

D) NIMF Nº 8 - Determinação do status de uma 
praga em uma área. 

E) NIMF Nº 26 - Estabelecimento de áreas livres de 
pragas para moscas das frutas (Tephritidae). 

 
34. O Departamento de Fiscalização de Insumos 
Agrícolas (DFIA/SDA) do Ministério da Agricultura é o 
responsável pela fiscalização da produção e do 
comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes e 
biofertilizantes destinados à agricultura brasileira. 
De acordo com o DFIA/DAS, marque a alternativa 
INCORRETA em relação à utilização de aditivos 
autorizados para o uso em fertilizantes minerais. 

A) Resina aglutinante possui uso autorizado para 
fertilizantes líquidos. 

B) Agentes corantes possuem uso autorizado para 
fertilizantes em geral. 

C) Argilas de suspensão possuem uso autorizado 
para fertilizantes líquidos. 

D) Bentonita possui uso autorizado para 
fertilizantes sólidos. 

E) Polímeros Vegetais possuem uso autorizado 
para fertilizantes em geral. 

 
 



 

 

35. De acordo com o DFIA/DAS (Departamento de 
Fiscalização de Insumos Agrícolas), os minérios 
autorizados para a fabricação de fertilizantes 
complexos fornecedores de micronutrientes são: 

A) Rodocrisita, Pirocroita para o Molibdênio. 
B) Cuprita, Malaquita e Calcopirita para o Cobalto. 
C) Willemita, Esfarelita para o Zinco. 
D) Piroluzita, Molibdenita o Molibdênio. 
E) Malaquita e Calcopirita Manganês. 

 
36. O incremento dos custos do controle químico, a 
perda de eficiência de alguns desses produtos e os 
problemas ambientais advindos dessas práticas 
indicam a necessidade da busca de alternativas para 
o controle de fitopatógenos, dentre os quais a 
utilização de agentes biológicos. Assinale a 
alternativa que NÃO corresponde às principais 
características desejáveis em um agente 
biocontrolador de doenças de plantas. 

A) Ser pouco patogênico ao homem; Ser pouco 
agressivo à natureza. 

B) Ser geneticamente estável; Ser efetivo a baixas 
concentrações. 

C) Não ser exigente em requerimentos 
nutricionais; Ter habilidade para sobreviver sob 
condições adversas. 

D) Ser eficiente contra uma vasta gama de 
patógenos em várias hospedeiras; Ser tolerante 
a agroquímicos. 

E) Ser hábil para desenvolver em um meio de 
cultura barato em fermentadores; Ser fácil 
armazenamento. 

 
37. O transporte de produtos fitossanitários exige 

medidas de prevenção para diminuir os riscos de 

acidentes e cumprir a legislação de transporte de 

produtos perigosos. O desrespeito às normas de 

transporte pode gerar multas para quem vende e 

para quem transporta o produto. De acordo com a 

ANDEF (Associação Nacional de Defesa Vegetal), 

alguns cuidados devem ser observados atentamente 

na hora de realizar o transporte de produtos 

fitossanitários. Assinale a alternativa INCORRETA em 

relação a esse tipo de transporte. 

A) É proibido o transporte de produtos 
fitossanitários dentro das cabines ou na 
carroceria, quando esta transportar pessoas, 
animais, alimentos, rações ou medicamentos.  

B) O veículo recomendado é do tipo caminhonete 
e deve estar em perfeitas condições de uso 
(freios, pneus, luzes, amortecedores, 
extintores).  

C) As embalagens devem estar organizadas de 
forma segura no veículo e cobertas por uma 
lona impermeável, presa à carroceria.  

D) Embalagens danificadas ou com vazamentos só 
devem ser transportadas dentro de novos 
recipientes de vidros e com observação na nota 
fiscal. 

E) Quando o produto for classificado como 
perigoso para o transporte (ficha de 
emergência com tarja vermelha), a nota fiscal 
deve ter informações como o número da ONU, 
nome próprio para embarque, classe ou sub-
classe do produto, além do grupo de 
embalagem. 

 
38. O Codex Alimentarius é um programa conjunto 
da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), criado em 1963, com objetivo de 
estabelecer normas internacionais na área de 
alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre 
Boas Práticas e de Avaliação de Segurança e Eficácia.  
Seus principais objetivos são proteger a saúde dos 
consumidores e garantir práticas leais de comércio   
entre os países. O Brasil é membro do Codex 
Alimentarius desde a década 70 e é um dos países da 
América Latina que tem maior tradição de 
participação nos trabalhos do programa. Assinale a 
alternativa que corresponde à coordenação da 
participação do Brasil no programa Codex 
Alimentarius. 

A) Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

B) Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro). 

C) Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). 

D) Ministério das Relações exteriores (MRE). 
E) Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39. De acordo com o Guia de inspeção de campos 
para produção de sementes (Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento/ Secretaria de 
Defesa Agropecuária, 2011), os métodos para as 
inspeções de campo diferem de acordo com cada 
espécie e o estádio de desenvolvimento da cultura. 
Mas em geral, algumas práticas devem ser adotadas 
como comum de inspeção para todas as espécies. 
Assinale a alternativa que corresponde a essa 
afirmação. 

A) Na certificação de sementes realizada por 
entidade certificadora, o responsável técnico do 
produtor deverá acompanhar a inspeção. 

B) Atender o número mínimo e o estádio da 
cultura, conforme estabelecido nas normas e 
nos padrões de produção de sementes.  

C) Certificar-se de que o campo de semente a ser 
inspecionado corresponde às indicações de 
georreferenciamento apresentadas para a 
inscrição do campo. 

D) O produtor, seu representante legal ou o 
cooperante deverá acompanhar o inspetor 
durante a inspeção de campo para produção de 
sementes.  

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Quarentenas têm sido usadas por milhares de 
anos para fornecer proteção contra pragas e doenças 
que afetam animais, plantas e seres humanos. O 
objetivo dos tratamentos quarentenários 
atualmente empregados para pragas de plantas é 
eliminar todos os estágios que possam estar 
associados à planta, parte dela, ou ainda a um 
produto vegetal. Há hoje um número bastante 
extenso de leis, normas e regulamentos estaduais, 
nacionais, regionais e internacionais que regulam o 
movimento de plantas e seus derivados da região 
onde foi produzida para outra região (MALAVASI e 
MARTINS, 2005). O Sistema Approach (SA), integra o 
sistema analítico e o sintético, englobando ao 
mesmo tempo uma visão holística e reducionista. De 
acordo com Jang e Moffitt (1995), o ‘Systems 
approach’ pode ser definido como a integração de 
práticas na pré e pós-colheita usadas na produção, 
colheita, empacotamento e transporte de uma 
commodity que cumulativamente atinge as 
exigências da segurança quarentenária. Sobre o 
Sistema Approach (SA), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) O conhecimento da biologia básica da praga, 
incluindo a relação praga-hospedeiro, a 
dispersão, os hospedeiros alternativos, a 
seleção de hospedeiros e a dinâmica 
populacional, são conhecimentos fundamentais 
para o sucesso do Sistema. 

B) A Norma Internacional para Medida 
Fitossanitária – NIMF (International Standard 
for Phytosanitary Measure – ISPM), n14 da 
CIFP, é a norma na qual a Organização Nacional 
de Proteção Fitossanitária – ONPF, tanto o país 
exportador como o importador, devem-se 
basear para propor um programa de SA. 

C) O Sistema Approach pode ser dividido em cinco 
fases (MOFFITT, 1994; JANG; MOFFITT, 1994). 

D) A segurança quarentenária alcançada é medida 
apenas por estimativas qualitativas.  

E) O Sistema Approach não ocasiona danos a 
commodity.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


