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TEXTO -  A JUSTIÇA
José Pacheco, Dicionário de valores

Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar leis
injustas. Mas, num país que conta mais de um milhão de leis, a
única lei que se cumpre sem exceção parece ser a da gravidade...
Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há gente que se
importa. Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece, para que
sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão que sobre ele
caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos. Urge debelar o
medo, esse disfarce usado quando se faz o que sempre se fez, como
se nada de indigno tivesse acontecido.

Diz-nos o dicionário que valor (do latim valore) é qualidade
de quem pratica atos extraordinários e, eticamente, um princípio
passível de orientar a ação humana. Se assim for, convirá seguir o
preceito do Dalai Lama: “Precisamos ensinar, do jardim de infância
até a Faculdade, que a moralidade é o caminho da felicidade. O
sistema educacional moderno presta somente atenção ao desenvol-
vimento do cérebro e não o desenvolvimento moral”. Porque, se a
escola não é o primeiro lugar para se educar o indivíduo, também
não deverá ser o primeiro lugar para deseducá-lo; mas um lugar e
tempo de aprendizagem de valores. Quando, no quadro de uma
reorganização curricular, instituiu-se “uma hora semanal de Educa-
ção para a cidadania”, eu questionei os autores da proposta: por
que razão não deveriam ser as restantes horas de “Educação na
cidadania”? Quem nunca viu uma criança furando a fila de meren-
da? Quem nunca viu a família dessa criança jogando lixo na rua e
entupindo os bueiros? Até que ponto a escola pode promover uma
inútil acumulação cognitiva e se demitir da função de educar?

Clamemos por justiça, onde quer que os nossos atos pos-
sam promovê-la, atenuando a crise da sua ausência. Leonardo
Boff nos diz que a crise que nos afeta não é uma crise cíclica e que
uma nova ordem mundial é necessária, um novo modo de habitar
a Terra. E Alain Touraine lança um alerta: “ou a crise acelera a
formação de uma nova sociedade, ou virá um tsunami que poderá
arrasar tudo pela frente, pondo em perigo mortal a nossa própria
existência no planeta”.

01. O primeiro período do texto – Bento XVI diz que os cristãos
não deverão respeitar leis injustas – tem a função textual de:
A) indicar um ponto de discussão sobre o qual há uma

intensa polêmica.
B) destacar uma reflexão que parece não ser adequada aos

tempos modernos.
C) servir de ponto de reflexão religiosa, sob o qual o texto

vai discutir o tema da justiça.
D) mostrar um ensinamento que serve de tese ao autor do

texto e cujos argumentos de convencimento são apre-
sentados no decorrer do texto.

02. A frase “Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar
leis injustas” pode ser reescrita de modos diversos; a forma
de reescrevê-la que modifica o seu sentido original é:
A) Segundo Bento XVI, respeitar leis injustas não é dever

dos cristãos.
B) Leis injustas não deverão ser respeitadas pelos cristãos,

diz Bento XVI.
C) Os cristãos não deverão respeitar leis injustas, con-

forme diz Bento XVI.
D) Entre os deveres cristãos não se inclui o respeito a leis

injustas, diz Bento XVI.

03. O comentário “num país que conta mais de um milhão de
leis” tem valor de:

A) crítica ao excesso de leis.

B) elogio à preocupação com a justiça.

C) afirmação positiva sobre nosso arcabouço legal.

D) dúvida diante da impossibilidade de conhecimento.

04. Na frase “a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a
da gravidade”, há um certo tom humorístico; esse humor é
produzido basicamente pelo seguinte fato:

A) pela crítica ao não cumprimento de leis no Brasil.

B) pela polissemia da palavra lei, tomada em sentido diverso.

C) pela denúncia contra a desigualdade dos cidadãos dian-
te das leis.

D) pela incoerência entre termos, já que a lei da gravidade
não pode deixar de ser cumprida.

05. Na frase “Pois que se aja...” há uma forma verbal de presente do
subjuntivo do verbo agir; a frase abaixo em que uma forma
verbal, colocada no mesmo tempo e modo, apresenta ERRO é:

A) Pois que se cumpra... (cumprir)

B) Pois que se maquie... (maquiar)

C) Pois que se requeira... (requerer)

D) Pois que se consuma... (consumar)

06. Na frase “Pois que se aja e se assuma resiliência...”, o termo
negritado está corretamente definido, no contexto em que se
insere, por:

A) “propriedade que alguns corpos apresentam de retornar
à forma original após terem sido submetidos a uma
deformação elástica”.

B) “restauração do aspecto ou forma primitiva, extirpan-
do o que lhe havia sido eventualmente acrescentado”.

C) “capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à
má sorte ou às mudanças”.

D) “ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de
alguma coisa”.

07. “Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há
gente que se importa”; “eu questionei os autores da propos-
ta: por que razão não deveriam ser as restantes horas de
‘Educação na cidadania?’”

Observamos aqui que a grafia do vocábulo negritado é variá-
vel segundo as condições contextuais; a alternativa em que a
forma desse mesmo vocábulo está INCORRETA é:

A) A justiça porque se luta é utópica.

B) Qual será o porquê de haver tantas injustiças?

C) Os cristãos não devem respeitar as leis injustas por quê?

D) Isso ocorre porque alguns dizem uma coisa e fazem outra.

08. “Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,
para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão
que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.

Nesse segmento do texto há o emprego de linguagem figurada
para a composição da ideia a ser transmitida ao leitor. São
exemplos de figuras de linguagem:

A) façamos a nossa parte / façamos luz sobre os males

B) época de injustiças / façamos a nossa parte

C) façamos luz sobre os males / rasgões de luz

D) rasgões de luz / ladrões e tiranos
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09. “Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa

parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,

para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão

que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.

Nesse segmento há quatro termos destacados que se referem a

termos anteriores; a alternativa em que o elemento referido por

um desses termos está identificado INCORRETAMENTE é:

A) a qual / luz na cortina de escuridão

B) a nossa / época de injustiças

C) de que / os males

D) ele / o mundo

10. “Precisamos ensinar, do jardim de infância até a Faculdade,

que a moralidade é o caminho da felicidade. O sistema educa-

cional moderno presta somente atenção ao desenvolvimento

do cérebro e não o desenvolvimento moral”.

Esse pensamento do Dalai Lama é composto de dois perío-

dos; o conectivo que estaria bem colocado entre esses dois

períodos é:

A) pois

B) porém

C) porque

D) embora

11. “Quando, no quadro de uma reorganização curricular, insti-

tuiu-se “uma hora semanal de Educação para a cidadania”, eu

questionei os autores da proposta: por que razão não deveri-

am ser as restantes horas de “Educação na cidadania”?”

O questionamento do autor defende a ideia de que:

A) todas as aulas da escola deveriam educar na cidadania.

B) as aulas de cidadania não deveriam estar na escola, mas

em casa.

C) a educação para a cidadania deveria ser substituída por

educação na cidadania.

D) uma reorganização curricular deveria obrigatoriamente

incluir aulas de educação na cidadania.

12. Os fatos citados de crianças que furam a fila da merenda e

pessoas que jogam lixo nas ruas e entopem os bueiros são

citados para indicar que:

A) as escolas se preocupam prioritariamente com a acu-

mulação cognitiva.

B) a sociedade brasileira tem educação pública deficiente.

C) as aulas de cidadania são absolutamente necessárias.

D) a escola não tem realizado seu papel educativo.

13. A alternativa em que o elemento negritado tem uma proposta

de substituição INADEQUADA é:

A) “...porque ainda há gente que se importa” / consciente.

B) “...a única lei que se cumpre sem exceção...” / cumprida.

C) “...para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de

escuridão...” / luminosos.

D) “...a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a

da gravidade” / excepcionalmente.

14. Em todas as alternativas abaixo está presente o conectivo E;

o segmento em que esse conectivo apresenta um valor não

aditivo, como nos demais, é:

A) “Pois que se aja e se assuma resiliência...”.

B) “...mas um lugar e tempo de aprendizagem de valores”.

C) “...a escola pode apenas promover uma inútil acumula-

ção cognitiva e se demitir da função de educar?”.

D) “...é qualidade de quem pratica atos extraordinários e,

eticamente, um princípio passível de orientar a ação

humana”.

15. O alerta final do texto recorre argumentativamente à seguinte

estratégia:

A) interessar o leitor a fazer algo, destacando os benefícios

de sua ação.

B) seduzir o leitor, apelando para a sua responsabilida-

de social.

C) constranger o leitor, indicando nossos maus procedi-

mentos.

D) amedrontar o leitor, mostrando-lhe os perigos próxi-

mos.

LEGISLAÇÃO

16. Um servidor em atividade foi posto em exercício provisório

em outro município. Este servidor terá o seguinte prazo míni-

mo, contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo

desempenho das atribuições do cargo:

A) 10 dias

B) 15 dias

C) 20 dias

D) 30 dias

17. Considere a hipótese de um servidor efetivo que, após res-

ponder a processo disciplinar administrativo, é considerado

culpado e demitido, mas a decisão administrativa vem a ser

anulada por decisão judicial. No caso de o seu cargo já ter sido

extinto, o servidor será incluído na seguinte condição:

A) empossado em cargo de mesma remuneração

B) reintegrado em cargo de função semelhante

C) readmitido em seu cargo original

D) colocado em disponibilidade

18. Quando, por interesse da administração, se dá o deslocamen-

to de cargo de provimento efetivo, ocupado, para outro órgão

ou entidade do mesmo Poder, após prévia apreciação do ór-

gão central do SIPEC, pode-se dizer que ocorre um caso de:

A) remoção

B) recondução

C) readaptação

D) redistribuição
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19. O servidor público NÃO poderá exercer atividade remunera-

da enquanto se encontrar em gozo de licença por:

A) doença em pessoa da família

B) desempenho de mandato classista

C) afastamento do cônjuge

D) interesse particular

20. Aplica-se a pena de suspensão ao servidor público que tiver

a seguinte conduta:

A) praticar incontinência pública

B) revelar segredo apropriado em razão do cargo

C) retirar, sem autorização, um objeto da repartição

D) praticar usura sob qualquer de suas formas

21. Será obrigatória a instauração de processo disciplinar sempre

que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição da

seguinte penalidade:

A) prisão administrativa

B) advertência por escrito

C) suspensão por 15 dias

D) cassação de aposentadoria

22. Como medida cautelar e a fim de que não venha a influir na

apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do pro-

cesso disciplinar poderá determinar que o servidor seja afas-

tado do exercício do cargo, pelo prazo de até:

A) 60 dias

B) 90 dias

C) 120 dias

D) 180 dias

23. O afastamento para prestar colaboração a outra instituição

federal de ensino (IFE) será autorizado pela seguinte autori-

dade:

A) Conselho Federal de Ensino

B) dirigente máximo da IFE

C) Ministro de Estado da Educação

D) Coordenador do Sistema Federal de Ensino

24. Promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a

definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e

garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à

comunidade, é um objetivo do programa de:

A) capacitação e aperfeiçoamento

B) avaliação de desempenho

C) alocação de cargos

D) educação formal

25. A progressão por capacitação profissional provocará a mu-

dança de nível do servidor, que atender ao programa de

capacitação previsto em lei e respeitará o interstício de:

A) 6 meses

B) 12 meses

C) 18 meses

D) 24 meses

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. A busca da maximização da produtividade no campo pela
agricultura convencional através de práticas bastante difundi-
das representa uma série de impactos negativos para o
agroecossistema. A prática do modelo agrícola dominante e
respectivo impacto direto estão apresentados em:

A) a aplicação de agrotóxicos de largo espectro permite um
aumento de pragas a curto prazo

B) a adoção de variedades híbridas representa a dependên-
cia do agricultor na compra de sementes

C) o uso de mecanização agrícola constitui um risco à ocor-
rência de intrusão de água salgada no solo

D) a monocultura de espécies perenes produz um aumento
na eficiência do controle de ervas competidoras

27. No controle de pulgões, um atraente físico utilizado com
sucesso em método de controle integrado é indicado através
de armadilhas de:

A) garrafinha transparente com eugenol

B) frutas vermelhas com ferormônio

C) plástico amarelo com água

D) papel branco com linalol

28. Uma importante ferramenta para avaliação dos sistemas de
produção consorciados é o Índice Equivalente de Área (IEA).
Este índice mede as vantagens obtidas no rendimento de
policultivos consorciados, comparando-os com o rendimen-
to de cada espécie cultivada sozinha. Ao analisar o resultado
de um experimento com o cultivo consorciado e separado de
duas culturas (A e B), a correta interpretação é apresentada
quando:

A) O IEA total for maior que 1,5 e o IEA parcial da cultura
B for maior que 1 demonstrar que a interferência negati-
va das interações do consórcio é mínima

B) O IEA total for menor que 1 e o IEA parcial do compo-
nente B for 0,5 evidenciar que a interferência positiva
nas interações dos consórcios é máxima

C) O IEA total for maior que 1 e o IEA parcial do compo-
nente A for 0,70 demonstrar que a interferência positiva
das interações do consórcio é máxima

D) O IEA total e o IEA parcial da cultura A forem menores
que 1 evidenciar  que a interferência negativa das
interações do consórcio é mínima

29. A escolha correta de plantas companheiras como técnica para
formação de consórcios agrícolas é adotada quando:

A) o urucum é plantado em fileiras como base de tutoramento
de tomate

B) o girassol é cultivado nas bordas das áreas de milho como
alimento para lagartas

C) o alho é plantado nas entrelinhas do milho para aumen-
tar a repelência a pulgões

D) a batata é cultivada em linhas alternadas com abóbora
para reduzir a entrada de luz

30. A utilização de cobertura morta é uma prática recomenda-
da para o manejo da água do solo e que também é respon-
sável por:

A) absorção pouca água da chuva

B) favorecimento a queima de matéria orgânica

C) alteração da reflexividade da superfície do solo

D) diminuição da camada limítrofe para difusão gasosa
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31. Em plantas de tomate deficientes em K, uma doença fúngica
responsável pela ocorrência de grandes manchas circulares e
anéis concêntricos, e que, em condições de elevada umidade,
apresenta sintomatologia caracterizada pelo surgimento de
lesões cobertas por manchas verde-oliva, é conhecida por:

A) fusarium

B) alternaria

C) septoriose

D) podridão-negra

32. A agricultura biodinâmica busca o equilíbrio e a harmonia
entre o planeta, plantas, os animais e o homem, por meio da
adoção de:

A) Dossô e Bokashi

B) acupuntura e supermagro

C) Florais de Bach e cromoterapia

D) preparado 501 e calendário Thum

33. O Código Florestal Brasileiro considera como Área de Pre-
servação Permanente (APP) uma faixa marginal de 50 metros
de cada lado de um rio ou curso d’água que possua a largura
entre:

A) 10 e 50 metros

B) 10 e 100 metros

C) 30 e 50 metros

D) 100 e 200 metros

34. O Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, que instituiu a
Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
(PNAPO), tem como instrumento:

A) valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da
sociobiodiversidade

B) conservação dos ecossistemas naturais e preservação dos
modificados

C) ampliação da participação da juventude rural na produ-
ção difusão

D) promoção da pesquisa e inovação científica e tecnológica

35. A teoria da Trofobiose elaborada por Chaboussou, em 1969,
descreve as relações tróficas entre as plantas e seus parasitas
(insetos e microrganismos). A correta caracterização desta
teoria, a partir de uma análise bioquímica, é:

A) a proteossíntese é um processo fisiológico que permite
o agrupamento de aminoácidos livres em cadeias
polipeptídicas, resultando na carência de elementos nu-
tritivos para o crescimento do parasita

B) o estado predominante de proteossíntese nos tecidos
vegetais está condicionado a fatores como o uso de
agroquímicos, permitindo uma alta disponibilidade de
elementos nutritivos e solúveis aos parasitas

C) a resistência das plantas ao ataque de insetos e mi-
crorganismos patogênicos é aumentada a partir de
um nível ótimo de proteólise,  permitindo a
solubilização de aminoácidos essenciais ao parasita

D) a grande maioria dos insetos e microrganismos depen-
de de substâncias não solúveis acumuladas na seiva
bruta das plantas, apresentando desequilíbrio
nutricional pela incapacidade de biossintetizar prote-
ínas

36. Para que a montagem de um apiário resulte na produção du-
radoura e sustentável de mel, é necessária a aplicação de al-
guns princípios para a escolha do local. Uma decisão correta
do apicultor é:

A) escolher uma área sombreada na parte da manhã

B) instalá-lo em áreas de difícil acesso a pessoas estranhas

C) adotar uma distância de 200 metros das bordas de matas

D) possuir um número de colmeias superior à capacidade
melífera do local

37. O método de povoamento de colônias através de caixas-iscas
para captura de enxames requer cuidados específicos e a se-
guinte técnica na sua implantação:

A) enxames muito pequenos quando capturados são des-
cartados

B) caixas-iscas são colocadas sob o solo de campos ou bor-
das de matas

C) enxames recém-capturados são manipulados dois dias
após a captura

D) caixas-iscas são borrifadas internamente com extrato
de erva sidreira

38. Um sistema de pastejo rotativo ou rotacionado baseado no
método Voisin para a produção de bovinos de corte tem,
como parâmetro básico, a adoção de período de ocupação e
descanso para os piquetes formados. O manejo de ocupação
de um piquete é corretamente apresentado quando:

A) a ocupação for de tempo curto sem o uso de superpastejo

B) a ocupação apresentar um valor fixo durante todos os
meses do ano

C) o descanso impede a realização da labareda de cresci-
mento da forrageira

D) o descanso for determinado pela relação entre produtivi-
dade e o número de Unidades Animais

39. A criação de aves soltas em pastagem requer a adoção de um
número máximo de uma determinada categoria de animais
para uma determinada área. O número máximo de frangos de
corte em uma área de 1600 m2 deve ser:

A) 2500

B) 3000

C) 4800

D) 5200

40. A pecuária ecológica prevê a integração dos componentes do
agroecossistema na busca de um sistema de produção capaz
de gerar a sustentabilidade social, ambiental e financeira. Um
cenário adequado para um Sistema Agrossilvipastoril está
apresentado em:

A) manter a sanidade animal por meio de produtos alopáticos
e promotores de crescimento

B) possibilitar uma diversificação de produtos comercializá-
veis para a geração de renda do pecuarista

C) apresentar uma elevada densidade de plantas do compo-
nente arbóreo para uma elevada taxa de lotação

D) adotar a desrama do componente arbóreo antes do des-
carte de animais para redução de entrada de luz solar
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41. Os resultados do complexo agroindustrial são dependentes
do melhoramento genético que gera variedades híbridas capa-
zes de resistir a fatores físicos e biológicos limitantes do
ambiente. Para a obtenção de um genótipo resistente ao ata-
que de fitopatógenos, o pesquisador deve adotar uma
metodologia cujo conceito utilizado de forma precisa é:
A) a forma de resistência mais durável é obtida com varieda-

des locais de polinização cruzada.
B) a técnica de retrocruzamento utilizado na incorporação

de um gene é chamada de resistência vertical.
C) o tipo de resistência mais durável para variedades co-

merciais de alto rendimento é chamado de vertical.
D) a “resistência à resistência” representa uma característi-

ca encontrada no processo de melhoramento de varieda-
des crioulas.

42. A estrutura fundiária, quando caracterizada e categorizada,
pode auxiliar o planejamento e a tomada de decisão na im-
plantação de ações específicas de desenvolvimento rural. Se-
gundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), o conceito de módulo rural é descrito como uma
medida de área, em hectares, que:
A) admite o trabalho de agricultura familiar , sem auxilio de

terceiros, em área máxima de 10000 hectares
B) considera uma característica municipal o tipo de ex-

ploração local e a renda obtida pelo agricultor
C) enquadra em pequeno, médio ou grande, de acor-

do com a Lei 8629, de 25 de fevereiro de 1993
D) relaciona a interdependência entre a dimensão, a si-

tuação geográfica e o aproveitamento econômico

43. No fim da Idade Média, a Europa já havia conhecido três
grandes transformações  no campo. Já no século XIX, a evo-
lução dos sistemas agrários foi caracterizada pelas transfor-
mações em diferentes fases históricas. A rotação de culturas
com gramíneas e leguminosas juntamente com a integração da
pecuária e agricultura caracterizou uma fase conhecida como:
A) Primeira Revolução Agrícola
B) Segunda Revolução Agrícola
C) Revolução Neolítica
D) Revolução Verde

44. O diagnóstico rápido participativo de agroecossistemas visa
a compreender o cenário ambiental, econômico e
socioambiental da agricultura de uma determinada comunida-
de para planejamento de intervenções. Em comunidades onde
se deseja visualizar a imagem dos potenciais parceiros e ins-
tituições envolvidas, deve ser aplicada a técnica conhecida
como:
A) organograma de Thum
B) diagnóstico consultivo
C) árvore do problema
D) diagrama de Veen

45. A modalidade de estruturação do terceiro setor, que obrigato-
riamente necessita ser qualificado e reconhecido pelo Minis-
tério da Justiça, é:
A) Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
B) Cooperativa de Microcrédito para Agricultura Familiar
C) Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura

Familiar
D) Associação de Agricultores Tradicionais, Quilombolas e

Indígenas

46. Ao levantar informações sobre declividade, textura e grau de
degradação, o pesquisador pode identificar as características
limitantes à utilização do solo, de acordo com o seguinte
Sistema de Classificação:
A) de Fertilidade e Manejo Agroecológico
B) de Aptidão Agroecológica e Orgânica
C) de Classes de Solos Agricultáveis
D) da Capacidade de Uso

47. Em lavouras de feijão-caupi [Vigna unguiculata (L) ], o con-
trole alelopático de Cyperus rotundus L. deverá ser realizado
por meio de:
A) rotação bianual com culturas com elevada concentração

de b-amilase
B) pulverização de extrato bruto de Phaseolus vulgaris nas

entrelinhas de cultivo
C) produção de Stilozobium aterrimun  em toda a área de

ocorrência de infestação
D) adubação com esterco fresco enriquecido com filtrado de

Meloidogyne incognita

48. Indicadores quantitativos normalmente são utilizados para
descrição e avaliação de unidades de produção agrícola per-
tencentes à agricultura familiar. Um exemplo correto de indi-
cador relacionado ao fator de produção terra é:
A) valor agregado bruto
B) superfície agrícola útil
C) custo de arrendamento líquido
D) mão de obra disponível familiar

49. É considerada como efetivo instrumento da Política Nacional
de Meio Ambiente:
A) a racionalização do uso do solo e subsolo
B) a criação de cadastro de áreas poluídas
C) a avaliação de impacto ambiental
D) a recuperação de áreas degradadas

50. A decisão de realizar a calagem em área de cultivo de abacaxi
é devida à necessidade de que este solo apresente, após a
correção, a seguinte característica:
A) pH em H

2
O entre 5,3 e 6,5 com CTC igual a 80 %

B) teor de Mg de 0,2 c mol. L-1 e saturação da CTC de 25 %
C) teor de Ca de 2 c mol. L-1 com saturação da CTC maior

que 50 %
D) teor de Al+++ inferior a 2,5 c mol. L-1 e a relação de Ca, Mg

e K maior que 16%


