
INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o                
número      de    sua  inscrição  na   Folha de Respostas. 
Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao 
número de inscrição. Qualquer divergência, comunique 
ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de  
Respostas.  Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento 
da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da 
seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 
60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato 
estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação, não podendo, no 
entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas. 

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, 
devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente 
preenchida e assinada. O candidato  poderá  levar  
consigo  o  Caderno de Questões somente se aguardar 
em sala até o término do prazo de  realização  da prova 
estabelecido em edital. 

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento 
do envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br,  no 
dia posterior à aplicação da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha 
de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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A lenda da borboleta azul

Há uma lenda oriental que conta a história de 
um homem que se tornou viúvo há muitos anos e 
só precisava cuidar de suas duas filhas.

As duas garotas eram muito peculiares, 
inteligentes e sempre muito ansiosas para 
aprender. Elas continuamente sobrecarregaram 
seu pai com perguntas para satisfazer seu desejo 
de conhecimento. Às vezes o pai sabia responder 
às suas perguntas de alguma maneira, às vezes 
achava difícil encontrar uma resposta apropriada 
para as duas garotas.

Como ele podia ver o quanto inquietas eram 
suas filhas, decidiu enviá-las em um feriado para 
viver com um velho sábio que vivia no topo de uma 
montanha e aprender com ele. Este homem sábio 
era capaz de responder a todas as perguntas que 
as meninas lhe perguntassem, sem dúvida.

As duas irmãs, no entanto, decidiram testar o 
sábio de uma maneira maliciosa, para medir sua 
verdadeira sabedoria. Certa noite, começaram 
as duas a inventar um plano: fazer ao sábio uma 
pergunta que ele não poderia responder.

“Como podemos atrair o sábio para a 
armadilha? Que pergunta podemos lhe fazer que 
ele não será capaz de responder? ”A irmã mais 
nova perguntou à irmã mais velha.

“Espere aqui, eu vou te mostrar imediatamente”, 
respondeu a mais velha das duas.

A irmã mais velha foi para a floresta e voltou 
dentro de uma hora. Ela segurava a saia como 
uma bolsa e guardava algo nela.

“O que você tem aí?”, Perguntou a irmã mais 
nova.

A irmã mais velha colocou a mão na saia e 
mostrou à menina uma linda borboleta azul.

“Ela é tão linda”! O que você vai fazer com 
isso?

“Esta será a nossa ferramenta para fazer ao 
sábio a nossa pergunta da armadilha. Nós vamos 
procurá-lo e eu vou segurar essa borboleta na 
minha mão o tempo todo. Então pergunto ao sábio 
se a borboleta que tenho em minhas mãos está 
viva ou morta. Se o sábio disser que a borboleta 
ainda está viva, aperto minha mão para matar 

a borboleta. Se ele disser que a borboleta está 
morta, vou libertá-la. Por isso, não importa que 
tipo de resposta ele dê, sempre será errada.

A irmã mais nova ficou empolgada com a 
proposta de sua irmã, e assim ambas foram a 
procura do velho sábio.

“Oh sábio”, disse a irmã mais velha. “Você 
poderia nos dizer se a borboleta que eu seguro 
minhas mãos está viva ou morta?”

Ao que o homem sábio, com um sorriso 
travesso no rosto, respondeu: “Isso depende de 
você, ela está em suas mãos.”

Nosso presente e nosso futuro estão 
completamente em nossas próprias mãos. 
Portanto, nunca devemos culpar ninguém pelas 
coisas que dão errado em nossas próprias 
vidas. Quando perdemos algo ou quando 
apenas encontramos algo, somos sempre os 
responsáveis.

A borboleta azul representa nossas vidas. 
Cabe a nós determinar o que queremos fazer com 
essa vida.

Disponível em: <https://www.revistapazes.com/a-lenda-da-borboleta-
-azul/>. Acesso em: 01 de out. de 2018.

1. Assinale a alternativa correta em relação 
ao texto.  

(A)  A tipologia que prevalece no texto é a 
dissertativa, pois busca-se apresentar uma 
solução para um problema social. 

(B)  Trata-se de um texto narrativo, que 
contempla os elementos básicos, como 
enredo, personagens, tempo e espaço.

(C)  O texto é informativo, pois apresenta 
características de linguagem meramente 
referenciais.

(D)  Prevalecem, no texto, as construções 
injuntivas, com a apresentação de instruções 
educativas. 

(E)  Por ser um texto narrativo, o foco está na 
escolha dos argumentos, que na maioria 
são de autoridade.  

 

Língua Portuguesa
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2. Assinale a alternativa correta sobre o 
conteúdo do texto.

(A)  As duas irmãs eram curiosas e faziam 
muitas perguntas, as quais sempre eram 
respondidas pelo pai. 

(B)  Ao visitarem o velho sábio, as irmãs 
planejaram uma armadilha para testar a 
capacidade delas de criar planos.

(C)  As meninas foram maliciosas ao planejarem 
uma forma de testar a sabedoria do homem 
que visitaram.

(D)  O pai das meninas sempre as incentivou 
a procurarem o velho sábio para tirar suas 
dúvidas.

(E)  A irmã mais nova desaprovou a ideia de 
usar a borboleta azul para criar a armadilha 
para o sábio. 

 
3. Assinale a alternativa que apresenta 

a palavra que melhor define o sentido 
do trecho “Quando perdemos algo ou 
quando apenas encontramos algo, 
somos sempre os responsáveis.”. 

(A)  Resiliência. 
(B)  Conforto. 
(C)  Audácia. 
(D)  Controle.
(E)  Culpabilidade. 

4. Em relação às lições deixadas pelo texto, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Por serem muito curiosas, as pessoas 
sempre se tornam cruéis. 

(B)  A ansiedade de aprender leva à 
sabedoria. 

(C)  As pessoas sempre são responsáveis por 
suas decisões.

(D)  Os irmãos mais velhos sempre influenciam 
os mais novos a se tornarem maliciosos.

(E)  Os pais precisam saber responder a todas 
as dúvidas dos filhos.

5. Sobre a linguagem do texto, é correto 
afirmar que

(A)  usa-se uma linguagem informal, por se 
tratar basicamente de diálogos no decorrer 
do texto. 

(B)  a utilização da 1ª pessoa do plural (nós), em 
“Portanto, nunca devemos culpar ninguém 
pelas coisas que dão errado em nossas 
próprias vidas.”, é o que torna a linguagem 
do texto mais pessoal e informal. 

(C)  o texto possui uma linguagem simples, 
apresentando poucos desvios à Norma 
Culta da Língua Portuguesa.

(D)  a utilização de aspas nas falas dos 
personagens é uma característica da 
variação informal da linguagem.

(E)  a linguagem do texto é erudita, extremamente 
formal e rebuscada, seguindo fielmente a 
Norma Padrão da Língua Portuguesa.

6. Em “Como ele podia ver o quanto 
inquietas eram suas filhas, decidiu 
enviá-las em um feriado para viver com 
um velho sábio que vivia no topo de uma 
montanha e aprender com ele.”, o termo 
grifado inicia uma oração que indica

(A)  a causa para um fato. 
(B)  uma condição para que algo 

aconteça. 
(C)  a conclusão de um fato. 
(D)  o tempo em que a situação aconteceu.
(E)  uma comparação entre fatos. 

7. A palavra destacada, em “Ao que o 
homem sábio, com um sorriso travesso 
no rosto, respondeu: ‘Isso depende de 
você, ela está em suas mãos.’”, poderia 
ser substituída, sem perda ou mudança 
de sentido, por

(A)  amargo.
(B)  frouxo. 
(C)  apaixonado. 
(D)  inquieto.
(E)  levado.

8. Em relação à acentuação, assinale a 
alternativa correta.

(A)  “Será” recebe acento por ser uma oxítona 
terminada em “a”. 

(B)  “Você” recebe acento por ser uma paroxítona 
terminada em “e”. 

(C)  “Procurá-lo” recebe acento por ser uma 
paroxítona terminada em “o”. 

(D)  “Viúvo” recebe acento por ser uma 
paroxítona terminada em “o”.

(E)  “Próprias” recebe acento por ser uma 
oxítona terminada em ditongo.
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9. Assinale a alternativa em que o 
termo destacado funciona como um 
pronome relativo, substituindo o termo 
antecedente.

(A)  “O que você tem aí?”. 
(B)  “Ao que o homem sábio, com um sorriso 

travesso no rosto, respondeu [...]”. 
(C) “Se o sábio disser que a borboleta ainda 

está viva [...]”. 
(D)  “Que pergunta podemos lhe fazer que ele 

não será capaz de responder?”.
(E)  “[...] a história de um homem que se tornou 

viúvo [...]”.

10. Assinale a alternativa em que  só  
apareçam orações coordenadas 
assindéticas, ou seja, sem conjunções.

(A)  “Espere aqui, eu vou te mostrar 
imediatamente [...]”. 

(B)  “Nós vamos procurá-lo e eu vou segurar 
essa borboleta na minha mão o tempo 
todo.”. 

(C)  “Por isso, não importa que tipo de resposta 
ele dê, sempre será errada.”. 

(D)  “Que pergunta podemos lhe fazer que ele 
não será capaz de responder?”.

(E)  “Como ele podia ver o quanto inquietas 
eram suas filhas, decidiu enviá-las em um 
feriado para viver com um velho sábio [...]”.

11. Sobre a formação das seguintes palavras, 
assinale a alternativa correta. 

(A)  “Imediatamente” é formada por derivação 
parassintética, com o acréscimo do prefixo 
“i”e do sufixo “mente”. 

(B)  “Perguntassem” é formada por 
sufixação. 

(C)  “Sorriso” é uma palavra primitiva da qual 
surgiu o verbo sorrir. 

(D)  Em “maliciosa”, há o acréscimo de um 
prefixo.

(E)  Em “inquietas”, o prefixo “in” tem sentido de 
interno. 

12. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado funcione como adjunto 
adverbial que indica intensidade.

(A)  “A irmã mais nova ficou empolgada 
[...]”. 

(B)  “Nosso presente e nosso futuro estão 
completamente em nossas próprias 
mãos.”. 

(C)  “Você poderia nos dizer se a borboleta 
que eu seguro minhas mãos está viva ou 
morta?”.

(D)  “Ela é tão linda!”.
(E)  “Quando perdemos algo ou quando apenas 

encontramos algo, somos sempre os 
responsáveis.”.

Noções de Informática

13. As Memórias são os locais 
no              computador    onde    pode-se 
armazenar informações. Um computador 
possui vários tipos de memórias. Sobre 
memórias, assinale a alternativa correta.

(A) Memória RAM, também chamada de 
memória principal, e HD (ou disco rígido), 
também chamado de memória auxiliar, são 
dois tipos de memórias utilizadas em um 
computador. 

(B) O disco rígido, chamado também de memória 
principal, é um dos tipos de memórias do 
computador.

(C) A memória RAM, também chamada de 
memória auxiliar, é um tipo de memória de 
um computador. 

(D) Todos os tipos de memórias são voláteis, 
sendo perdidas quando o computador é 
desligado. 

(E) Todos os tipos de memórias são 
permanentes, ou seja, não se perdem ao 
desligar o computador. 

 
14. As memórias dos computadores podem 

armazenar as informações por dias, 
meses ou anos, mas também há aquelas 
que não duram muito tempo. Em relação 
às memórias, assinale a alternativa 
correta.

(A) Na memória principal ou memória RAM, é 
onde são guardadas as informações, não se 
perdendo ao desligar o computador. 

(B) A memória secundária é onde ficam 
guardadas as informações dos programas 
utilizados naquele momento, ou seja, 
perdendo ao desligar o computador.

(C) Um exemplo de memória principal é o disco 
rígido do computador. 

(D) A memória principal é onde ficam guardadas 
as informações dos programas utilizados 
naquele exato momento, ou seja, é usada 
para guardar algum dado momentâneo 
que esteja em execução no computador, 
tratando-se de uma memória volátil.

(E) Um exemplo de memória secundária é a 
memória RAM.
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15. Os computadores possuem um 
funcionamento básico. Existem 
etapas que são executadas em uma 
determinada ordem para que se tenha 
um processamento efetivo de alguma 
informação. Referente às etapas do 
funcionamento do computador, assinale 
a alternativa correta.

(A) A entrada de informações para o 
processamento ocorre por meio dos 
periféricos de saída.

(B) Entrada de informações, Processamento 
das informações, Armazenamento das 
informações e Saída das informações são as 
quatro principais etapas de funcionamento 
do computador. 

(C) A saída das informações processadas 
pode ocorrer por meio do teclado do 
computador.  

(D) A entrada das informações para o 
processamento poderá ocorrer através de 
uma impressora.

(E) O processamento de informações é a 
primeira fase de funcionamento, não sendo 
necessária, anteriormente, a introdução de 
nenhuma informação.

16. O backup tem a função de manter seguros 
os dados armazenados no computador. 
Sobre backup, é correto afirmar que

(A) os backups devem ser feitos nos mesmos 
discos ou servidores onde já se encontram 
os dados. 

(B) os backups devem ser feitos, 
impreterivelmente, em discos/mídias/
servidores diferentes daqueles onde o dado 
está atualmente armazenado.

(C) os backups só podem ser feitos em discos 
virtuais na nuvem, não havendo outras 
possibilidades de armazenamento. 

(D) as informações mais importantes que 
devem ser guardadas em um backup são 
os instaladores dos programas utilizados no 
computador.

(E) a única forma de backup existente é o 
backup global, em que se copiam todos os 
arquivos selecionados, não havendo forma 
de ser feito backup incremental. 

17. O Phishing é um golpe muito utilizado  
para obter dados de usuários 
desavisados. Em relação a Phishing, 
assinale a alternativa correta.

(A) O phishing acontece exclusivamente no 
navegador de internet Mozilla Firefox.

(B) O phishing é uma técnica que se dá 
exclusivamente pela execução de um 
arquivo armazenado em um pen drive. 

(C) O  phishing é uma vulnerabilidade do 
sistema operacional Windows 10.

(D) O golpe de phishing consiste em enviar aos 
usuários uma mensagem legítima, que é 
interceptada durante a transmissão, a fim 
de identificar falhas de segurança e resolvê-
las.

(E) O  phishing  consiste em enviar aos usuários 
uma mensagem ilegítima que aparenta 
pertencer a uma instituição conhecida, 
como um banco ou órgãos do governo, com 
links para páginas falsas que pedem nossos 
dados (CPF, senhas, etc).

18. Spyware é um programa projetado para 
monitorar as atividades de um sistema 
e enviar informações coletadas para 
terceiros. Sobre spywares, assinale a 
alternativa correta.

(A) Spywares são programas utilizados para 
administração de ambientes operacionais, 
a fim de aumentar a segurança.

(B) Um Keylogger é um exemplo de spyware 
capaz de capturar e armazenar as teclas 
digitadas pelo usuário no teclado do 
computador. 

(C) Os antivírus podem ser classificados como 
spywares. 

(D) Spyware é um protocolo utilizado em redes 
para transmissão segura de arquivos 
através da internet. 

(E) Spywares são utilizados para navegação 
segura e anônima através dos navegadores 
de internet. 
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19. O teclado é um dispositivo que se 
assemelha a uma máquina de escrever, 
contendo letras, números e símbolos. 
Em relação ao teclado, é correto afirmar 
que

(A) é um dispositivo de entrada, e a tecla Esc 
tem a função de interromper uma tarefa ou 
um procedimento em execução. 

(B) é um dispositivo de saída, e a tecla Esc 
tem a função de interromper uma tarefa em 
execução.

(C) a tecla Esc tem a função de interromper um 
procedimento em execução, e os teclados 
são considerados periféricos mistos.

(D) os teclados são periféricos mistos, e a 
tecla backspace é utilizada, em editores de 
textos, para apagar caracteres à direita do 
cursor. 

(E) teclados são periféricos de entrada, e a tecla 
del é utilizada, em editores de textos, para 
apagar os caracteres que estão à esquerda 
do cursor.

20. Atualmente, a forma escrita de 
comunicação ocorre cada vez mais 
por editores de texto, utilizando-se os 
computadores.  Sobre o editor de texto 
Writer, do pacote LibreOffice, assinale a 
alternativa correta.

(A) É um software  utilizado exclusivamente em 
sistemas operacionais livres, como o Linux. 

(B) Pode ser utilizado também no sistema 
operacional Windows.

(C) O Writer, do pacote LibreOffice, é um 
software proprietário. 

(D) É um software que só funciona em  
ambientes operacionais com Windows 10.

(E) O Writer é um editor de textos que não tem 
interface gráfica, sendo utilizado apenas 
através da linha de comando do Linux.

Noções de Direito Administrativo 
e Constitucional

21. Em relação aos diversos direitos e 
garantias individuais e coletivos, 
estabelecidos pelo art. 5º  da   Constituição 
Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta.

(A)  São admissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos. 

(B)  As presidiárias não podem permanecer 
com seus filhos para amamentá-los no 
cumprimento da pena. 

(C)  Não haverá pena de morte, exceto em caso 

de guerra declarada, nos termos do art. 84, 
XIX, da CF/88. 

(D)  Haverá pena de trabalho forçado.
(E)  Não é assegurado aos presos o respeito à 

integridade física e moral. 
 
22. É de competência da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, 
legislar concorrentemente sobre

(A)  desapropriação.
(B)  direito civil, comercial, penal, eleitoral e do 

trabalho. 
(C)  serviço postal. 
(D)  direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico.
(E)  nacionalidade, cidadania e naturalização.
 
23. De acordo com o art. 1º da Constituição 

Federal de 1988, a República Federativa 
do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito. Nesse contexto, 
a Federação corresponde

(A)  à Forma de Governo. 
(B)  ao Sistema de Governo. 
(C)  ao Regime de Governo.
(D)  à Forma de Estado.
(E)  à Organização Municipal. 

24. De acordo com a Constituição Federal de 
1988, a dignidade da pessoa humana é 
um 

(A)  dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil. 

(B)  dos Poderes do Estado.  
(C)  dos Objetivos Fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 
(D)  Princípio da República Federativa do Brasil 

nas suas relações internacionais.
(E) objetivo restrito à gestão estadual.

25. Sobre a responsabilidade civil do Estado, 
assinale a alternativa correta de acordo 
com o art. 37, §6º, da Constituição 
Federal de 1988.

(A)  Os agentes públicos causadores do dano 
a terceiros (e do prejuízo ao erário) serão 
responsabilizados pelo Estado em ação de 
regresso.

(B)  As pessoas jurídicas de direito privado, 
integrantes da Administração Pública 
Indireta e que exercem atividade 
econômica, respondem pelos danos 
causados a terceiros, independentemente 
de culpa. 
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(C) Apenas as pessoas jurídicas de 
direito público respondem pelos danos 
causados a terceiros, por seus agentes, 
independentemente de culpa. 

(D)  A responsabilidade civil é imputável 
ao Estado, ainda que o agente público 
causador do dano não esteja no exercício 
de suas funções públicas.

(E)  Tendo sido causado o dano por conduta 
omissiva do agente público, no exercício de 
suas funções, a responsabilidade civil do 
Estado independerá da prova de culpa.

26. No âmbito da Administração Pública 
Direta, a reunião da competência de um 
órgão público para um número menor de 
órgãos públicos, em razão da extinção 
daquele órgão, refere-se ao fenômeno da

(A)  desconcentração. 
(B)  centralização. 
(C)  descentralização. 
(D)  concentração.
(E)  delegação de competência.

27. Qual, dos citados a seguir, integra a 
Administração Pública Direta da União?

(A)  Caixa Econômica Federal.
(B)  Banco do Brasil.
(C)  Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
(D)  Banco Central.
(E)  Ministério da Educação.

28. A possibilidade de a Administração 
Pública punir internamente as infrações 
funcionais de seus agentes públicos 
deriva mediatamente de seu poder

(A)  disciplinar.
(B)  hierárquico.
(C)  vinculado.
(D)  discricionário.
(E)  de polícia administrativa.

Legislação Estadual Específica

29. A Lei nº 4.417, de 29 de Dezembro de 
2016, dispõe sobre a criação das Taxas 
dos Serviços de Defesas Animal e 
Vegetal, Inspeção Animal, Agrotóxicos 
e Insumos Veterinários e Organismos 
Aquáticos, no Estado do Amazonas e 
dá outras providências. Para efeitos 
de incidência da taxa de cadastro de 
produtos agrotóxicos, seus componentes 
e afins, como os agrotóxicos podem ser  
classificados?

(A) Classe I: extremamente tóxico, Classe II: 
altamente tóxico e Classe III: nada tóxico.

(B) Classe I: razoavelmente tóxico,  Classe II: 
tóxico e Classe III: ultratóxico.

(C) Classe I: extremamente tóxico, Classe II: 
altamente tóxico e Classe III: atóxico.

(D) Classe I: extremamente tóxico, Classe II: 
altamente tóxico, Classe III: medianamente 
tóxico e Classe IV: pouco tóxico.

(E) Classe I: tóxico e Classe II: atóxico.

30. No âmbito da Administração Pública 
Estadual do Estado do Amazonas, 
é impedido de atuar em processo 
administrativo o servidor que

(A) tenha amizade íntima ou inimizade notória 
com algum dos interessados.

(B) esteja   litigando   judicialmente   com   
o   interessado, não importando em 
impedimento se o litígio for administrativo.

(C) venha a participar como perito, testemunha 
ou representante no processo.

(D) exerça cargo comissionado.
(E) nunca antes tenha atuado em processo 

administrativo.
 
31. Preencha as lacunas e assinale a 

alternativa correta.

Segundo o previsto no art. 1º da Lei 
nº 3.801, de 29/08/2012, a Agência de 
Defesa Agropecuária e Florestal - ADAF - 
foi criada "com a finalidade de ________, 
________ e __________ a política de 
defesa agropecuária no Estado do 
Amazonas, garantindo a preservação e a 
sanidade do patrimônio animal e vegetal 
do Estado, bem como promovendo a 
idoneidade dos insumos e dos serviços 
utilizados na agropecuária, a identidade 
e a segurança higiênico sanitária e 
tecnológica dos produtos agropecuários 
finais destinados aos consumidores.". 

(A) elaborar / coordenar / executar
(B) inventar / proteger / redigir
(C) substituir / revogar / impedir
(D) legislar / tributar / fiscalizar
(E) promover / divulgar / impulsionar
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32. A Lei nº 3.503, de 12 de maio de 2010, 
garante aos servidores públicos 
abrangidos pelos Planos de Cargos, 
Carreira e Remunerações por ela 
instituídos o recebimento de Gratificação 
de Extensão e de Defesa Sanitária – 
GEDS. A referida gratificação se aplica 
aos servidores 

(A) ocupantes exclusivamente de cargos do 
Quadro Pessoal do Grupo Ocupacional de 
Nível Superior, domiciliados e em efetivo 
exercício de suas atribuições na Capital.

(B) ocupantes exclusivamente de cargos do 
Quadro Pessoal do Grupo Ocupacional 
de Nível Fundamental, domiciliados e em 
efetivo exercício de suas atribuições na 
fronteira com o Estado do Mato Grosso.

(C) ocupantes exclusivamente de cargos do 
Quadro Pessoal do Grupo Ocupacional 
de Nível Médio, domiciliados e em efetivo 
exercício de suas atribuições na Capital.

(D)  ocupantes de cargos do Quadro Pessoal do 
Grupo Ocupacional de Nível Fundamental, 
Médio e Superior, domiciliados e em efetivo 
exercício de suas atribuições nos municípios 
do interior do Estado.

(E) ocupantes   do   Cargo   de Procurador 
Autárquico.

33. Segundo prevê o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado 
do Amazonas, o servidor público, após 
cada quinquênio de efetivo exercício, terá 
direito à licença especial de três meses, 
com todos os direitos e vantagens de 
seu cargo efetivo, podendo acumular o 
período de dois quinquênios. Não será, 
contudo, concedida a licença especial se 
o servidor

(A) estiver sofrendo processo administrativo 
disciplinar ainda em fase instrutória. 

(B) houver faltado ao serviço com justificação.
(C) houver sofrido pena de multa ou suspensão.
(D) houver gozado licença para tratamento 

de saúde em pessoa da família, por prazo 
superior a cento e vinte dias, desde que 
consecutivos.

(E) houver gozado licença para tratamento de 
interesses do cônjuge.

34. O Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado do Amazonas regula, 
em seus arts. 56 e seguintes, o conceito 
de tempo de serviço para fins do 
funcionalismo público civil amazonense. 
Sobre o tempo de serviço, assinale a 
alternativa correta.

(A) O afastamento do funcionário em razão das 
férias não é computado como período de 
efetivo exercício.

(B) O tempo de serviço do funcionário afastado 
para exercício de mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal será contado para 
todos os efeitos legais, inclusive para 
promoção por merecimento.

(C) O tempo de licença para tratamento de saúde 
não será computado integralmente para 
efeito de aposentadoria, disponibilidade e 
adicional.

(D) É vedada a acumulação de tempo de serviço 
prestado concorrente e simultaneamente 
em dois ou mais cargos ou funções da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, 
Territórios, Municípios e Autarquias.

(E) O afastamento do funcionário em virtude 
de trânsito em decorrência de mudança da 
sede de exercício,  de até quinze dias, não 
é considerado como de efetivo exercício.

35. A Lei n° 4.575, de 09 de abril de 2018, 
do Estado do Amazonas, trouxe 
importantes alterações para o quadro 
permanente da ADAF. Os cargos de 
Técnico  em  Agropecuária,  Agente  
Agropecuário  e  Auxiliar Agropecuário 
foram transformados, respectivamente, 
em:

(A) Técnico de Fiscalização   Agropecuária,   
Agente   de   Fiscalização   Agropecuária   e   
Auxiliar   de   Fiscalização Agropecuária.

(B) Fiscal  Agropecuário  Médico  Veterinário,  
Fiscal Agropecuário Engenheiro Agrônomo 
e Fiscal Agropecuário Engenheiro Florestal.

(C) Agente Agropecuário Florestal, Fiscal 
Agropecuário Engenheiro Florestal, Técnico 
em Pecuária.

(D) Fiscal Florestal, Agente Florestal e Auxiliar 
de Agente Florestal.

(E) Técnico em Agricultura, Técnico em 
Pecuária e Técnico em Piscicultura.
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Raciocínio Lógico e Matemático

36. Pedro e Carlos estão pintando as  paredes 

de um alojamento. Se Pedro já pintou  

das paredes e Carlos já pintou  , então 

é correto afirmar que Pedro e Carlos já 

pintaram

(A)   das paredes desse alojamento.

(B)   das paredes desse alojamento.

(C)   das paredes desse alojamento.

(D)    das paredes desse alojamento.

(E)   das paredes desse alojamento.

37. Os 50 funcionários de uma empresa 
participaram de uma eleição interna para 
decidir quem deveria ser o representante 
dos funcionários para participar 
das reuniões com os diretores da 
empresa. Otávio foi eleito para ser esse 
representante com 78% dos votos dos 
50 funcionários. Dessa forma, é correto 
afirmar que

(A) 21 dos 50 funcionários não votaram em 
Otávio.

(B) 29 dos 50 funcionários votaram em Otávio.
(C) 39 dos 50 funcionários votaram em Otávio.
(D)  11 dos 50 funcionários votaram em Otávio.
(E) 19 dos 50 funcionários não votaram em 

Otávio.

38. Dados os conjuntos M = {x, y, z, w, k} e                                                                                    
N = {w, y, f}, então o número de elementos 
de  e de  serão dados, 
respectivamente, por

(A) 2 e 8.
(B) 8 e 3.
(C) 5 e 3.
(D)  6 e 2.
(E) 7 e 1.

39. A contrapositiva da condicional “Se não 
chove, então ocorre o jogo de futebol no 
parque” será dada por

(A) “Se ocorre o jogo de futebol no parque, 
então chove”.

(B) “Se não ocorre o jogo de futebol no parque, 
então chove”. 

(C) “Se não ocorre o jogo de futebol no parque, 
então não chove”.

(D)  “Se chove, então ocorre o jogo de futebol no 
parque”.

(E) “Se não chove, então não ocorre o jogo de 
futebol no parque”.

40. O número de uma casa é identificado 
como sendo o décimo termo da 
seguinte sequência numérica:                                                                      
(1, 2, 4, 8, 16, 32, ...), cujos elementos 
estão dispostos seguindo uma lógica.  
Assim, o número dessa casa é divisível 
por

(A) 9.
(B) 18.
(C) 25.
(D)  36.
(E) 128.

Conhecimentos Específicos

41. O PNCEBT é um programa nacional de 
defesa sanitária animal. O que significa a 
sigla PNCEBT?

(A) Programa Nacional do Campo para Elevação 
da Bovinocultura e dos Tratos com Animais.

(B) Programa Nacional de Controle da 
Emigração de Bovinos e do Transporte 
Animal.

(C) Programa Nacional de Combate e 
Emancipação da Bovinocultura e dos Tratos 
com Animais.

(D) Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e da Tuberculose 
Animal.

(E) Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brusone e da Transmissão 
Animal.
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42. Sobre a Instrução Normativa nº 18, de 18 
de julho de 2006, assinale a alternativa 
correta.

(A) Aprova o Programa Nacional do Campo 
para Emancipação da Bovinocultura e dos 
Tratos com Animais.

(B) Aprova o modelo nacional de tratos culturais 
e bem-estar animal.

(C) Aprova o Programa de Sanidade de Animais 
Aquáticos.

(D) Aprova o cronograma de vacinação de 
animais de pequeno porte.

(E) Aprova o modelo da Guia de Trânsito 
Animal (GTA) a ser utilizado em todo o 
território nacional para o trânsito de animais 
vivos, ovos férteis e outros materiais de 
multiplicação animal, conforme legislação 
vigente.

43. A Instrução Normativa MAPA nº 35, de 
02 de outubro de 2014, altera o art. 1º 
da Instrução Normativa nº 19, de 03 de 
maio de 2011, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: "Art. 1º Estabelecer 
em todo o Território Nacional a emissão 
de Guia de Trânsito Animal (GTA) 
na sua forma eletrônica e-GTA, para 
a movimentação”. Considerando o 
exposto, assinale a alternativa correta.

(A) A e-GTA conterá as seguintes informações 
mínimas referentes à carga a ser 
movimentada: origem e destino.

(B) A e-GTA abrange apenas a região norte e 
nordeste.

(C) A e-GTA deve conter toda a listagem de 
produtos químicos utilizados na produção 
do animal.

(D) A e-GTA significa Guia de trânsito animal e 
deve ser preenchida em papel pelo fiscal e 
assinada pelo produtor.

(E) A e-GTA é exigida para o trânsito de cães e 
gatos entre os estados.

44. A Lei Estadual nº 2.944, de 08 de março 
de 2005, modifica os incisos II, III, IV, 
V e VIII do artigo 26 da Lei n° 2.923, de 
27 de outubro de 2004, que reestrutura 
o Sistema Estadual de Defesa Sanitária 
Animal e dá outras providências. Com 
base no exposto, assinale a alternativa 
correta.

(A) Estabelece multa de R$ 2,00, por saco, pela 
infração ao artigo 17 e seus parágrafos.

(B) Estabelece multa de R$ 100,00 por kg de 
produto industrializado.

(C) Estabelece multa de R$ 5,00 por 
contaminação por agrotóxicos.

(D) Estabelece multa de R$ 15,00 por 
estabelecimento, proprietário, transportador 
ou condutor de animais de grande, médio 
e pequeno porte, respectivamente, de seus 
produtos e subprodutos de origem animal, 
pela infração ao artigo 19 e seu parágrafo 
único.

(E) Estabelece multa de R$ 3.000,00 para os 
estabelecimentos que abatem animais, 
para lacticínios e congêneres, e de R$ 1,00 
para cada quilograma do produto, seguido 
da apreensão do produto.

45. Sobre a Lei nº 2.923, de 27 de outubro de 
2004, assinale a alternativa correta.

(A) Revoga a Instrução Normativa nº 18, de 30 
de junho de 2010.

(B) Reestrutura o Sistema Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e dá outras providências.

(C) Estabelece multa para animais de grande 
porte transportados sem GTA ou e-GTA.

(D) Revoga a Instrução Normativa nº 18, de 18 
de julho de 2006.

(E) Estabelece os critérios para a produção e 
vacinação animal.

46. Referente ao Decreto Estadual nº 25.583, 
de 28 de dezembro de 2005, assinale a 
alternativa correta.

(A) Esse decreto regulamenta a propagação de 
doenças causadas por fitopatógenos.

(B) Esse decreto regulamenta a lei que 
reestrutura o sistema estadual de defesa 
sanitária animal.

(C) Esse decreto estipula multas para o 
transporte de animais sem a devida 
documentação.

(D) Esse decreto limita a utilização de resíduos 
animais para a fabricação de ração.

(E) Esse decreto incentiva, através de 
subsídios, a produção animal e vegetal do 
estado do Amazonas.

47. Referente à Lei nº 4.223, de 08 de outubro 
de 2015, assinale a alternativa correta.

(A) Essa lei dispõe sobre a criação de um órgão 
para incentivar o bem-estar animal e dá 
outras providências.

(B) Essa lei dispõe sobre as multas decorrentes 
de produção vegetal utilizando agrotóxicos 
não registrados.
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(C) Essa lei dispõe sobre a inspeção industrial 
e sanitária de produtos de origem animal 
no estado do Amazonas e dá outras 
providências. 

(D) Essa lei dispõe sobre a utilização de 
medicamentos fitoterápicos em rebanhos 
bovinos.

(E) Essa lei regula a produção e industrialização 
de produtos de origem vegetal no estado do 
Amazonas e dá outras providências.

48. O Decreto nº 37.434, de 07 de dezembro 
de 2016, 

(A) regulamenta e estabelece as normas que 
regulam, em todo o território do estado 
do Amazonas, a inspeção e a fiscalização 
industrial e sanitária para produtos e 
subprodutos de origem vegetal.

(B) estabelece, em todo o território nacional, a 
emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) 
na sua forma eletrônica, e-GTA para a 
movimentação de cães e gatos.

(C) regulamenta a Lei nº 4.223, de 08 de outubro 
de 2015, que dispõe sobre a inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem 
animal no estado do Amazonas.

(D) exige a fiscalização pelo MAPA de produtos 
de origem animal produzidos e transportados 
dentro de município.

(E) tem abrangência federal.

49. Sobre a Lei nº 12.341, de 01 de dezembro 
de 2010, assinale a alternativa correta.

(A) Produtos apreendidos que apresentem 
condições apropriadas ao consumo serão 
destinados, prioritariamente, aos programas 
de segurança alimentar e combate à fome.

(B) Proíbe a comercialização de ração de 
origem desconhecida.

(C) Exige a e-GTA de transporte de produtos de 
origem vegetal.

(D) Permite o transporte interestadual de 
animais sem a GTA.

(E) Define prioridades para a destinação de 
agrotóxicos não registrados.

50. Sobre a Lei nº 7.889, de 23 de novembro 
de 1989, assinale a alternativa correta.

(A) Dispõe sobre o transporte de produtos 
vegetais e de processamento industrial, e 
dá outras providências.

(B) Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial 
dos produtos de origem animal, e dá outras 
providências.

(C) Regulamenta as funções e obrigações da 
ADAF. 

(D) Restringe a utilização de proteína na ração 
animal.

(E) Limita o transporte de animais em 50 
unidades animais.

51. A Lei nº 4.223, de 08 de outubro de 2015, 
afirma, no Art. 2º, que são obrigatórias à 
inspeção e a fiscalização sanitárias de 
produtos de origem animal, comestíveis 
e não comestíveis, adicionados ou 
não de produto vegetal, preparados, 
transformados, manipulados, recebidos, 
acondicionados, depositados ou em 
trânsito no território do Estado do 
Amazonas, devendo ser exercidas

(A) pela Agência de Defesa Agropecuária e 
Florestal (ADAF), através da Gerência de 
Inspeção Animal (GIA), quando a produção 
se destinar ao comércio internacional.

(B) pelos municípios, quando a produção se 
destinar ao comércio interestadual.

(C) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), quando a produção 
se destinar ao comércio intermunicipal.

(D) pela Agência de Defesa Agropecuária e 
Florestal (ADAF), através da Gerência de 
Inspeção Animal (GIA), quando a produção 
se destinar ao comércio intermunicipal.

(E) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), quando a produção 
se destinar ao comércio intermunicipal, 
interestadual e internacional.

52. O Art. 13 do Decreto Estadual nº 25.583, 
de 28 de dezembro de 2005, lista uma 
série de doenças. Considerando o 
referido decreto, assinale a alternativa 
correta.

(A) São consideradas doenças de notificação 
facultativa, no Estado do Amazonas, a febre 
aftosa em ruminantes e suídeos.

(B) São consideradas doenças de notificação 
facultativa, no Estado do Amazonas, a raiva 
nos mamíferos.

(C) São consideradas doenças de notificação 
facultativa, no Estado do Amazonas, a 
tuberculose em mamíferos e aves.

(D) São consideradas doenças de notificação 
obrigatória, no Estado de São Paulo, 
a brucelose em ruminantes, suídeos e 
equídeos.

(E) São consideradas doenças de notificação 
obrigatória, no Estado do Amazonas, a 
febre aftosa em ruminantes e suídeos.
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53. Sobre a Lei nº 7.889, de 23 de novembro 
de 1989, assinale a alternativa correta.

(A) Prevê multa de 11.500 reais quando o 
infrator for primário e não tiver agido com 
dolo ou má-fé.

(B) Regulamenta as funções e obrigações do 
MAPA no estado do Amazonas. 

(C) Restringe a utilização de proteína de soja 
na ração animal em 5%.

(D) Prevê  apreensão e incineração das 
matérias-primas, produtos, subprodutos, 
e derivados de origem vegetal, quando 
apresentarem condições higiênico-
sanitárias para o consumo humano.

(E) Prevê interdição, total ou parcial, do 
estabelecimento, quando a infração 
consistir na adulteração ou falsificação 
habitual do produto ou se verificar, mediante 
inspeção técnica realizada pela autoridade 
competente, a inexistência de condições 
higiênico-sanitárias adequadas.

54. Sobre a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro 
de 1950, assinale a alternativa correta.

(A) Prevê  multa de 1.000 reais quando o 
infrator for primário e não tiver agido com 
dolo ou má-fé.

(B) Regulamenta as funções e obrigações da 
ADAF no estado do Amazonas. 

(C) Restringe a utilização de proteína na ração 
animal em 15%.

(D) Dispõe sobre a inspeção industrial e 
sanitária dos produtos de origem animal.

(E) Prevê apreensão ou condenação das 
matérias-primas, produtos, subprodutos 
e derivados de origem animal, quando 
apresentarem condições higiênico-
sanitárias adequadas ao fim a que se 
destinam.

55. Em relação à Lei nº 1.283, de 18 de 
dezembro de 1950, assinale a alternativa 
correta.

(A) Dispensa-se da fiscalização o pescado e 
seus derivados.

(B) São sujeitos à fiscalização o mel, a cera de 
abelhas e seus derivados. 

(C) Dispensa-se da fiscalização o ovo e seus 
derivados.

(D) São sujeitos à fiscalização plantas e 
sementes.

(E) Dispensa-se da fiscalização o leite e seus 
derivados.

56. Em relação ao Decreto nº 9.013, de 29 
de            março   de   2017, no que se 
refere à inspeção ante mortem, assinale 
a alternativa correta.

(A) O recebimento de animais para abate em 
qualquer dependência do estabelecimento 
deve ser feito com prévio conhecimento do 
SIF. 

(B) Os animais que chegarem em veículos 
transportadores lacrados por determinações 
sanitárias poderão ser desembarcados 
mesmo na ausência de um representante 
competente do SIF.

(C) É permitido o abate de animais 
desacompanhados de documentos de 
trânsito.

(D) Não são exigidos critérios para o bem-estar 
animal.

(E) Dentre as espécies de abate de pescado, 
somente os peixes devem ser submetidos à 
inspeção ante mortem.

57. Em relação ao Decreto nº 9.013, de 29 
de março de 2017, no que se refere ao 
abate dos animais, assinale a alternativa 
correta.

(A) É recomendado, antes do abate, a aplicação 
de antibióticos nos animais que apresentam 
sintomas de doenças.

(B) É  proibido o abate de animais que não 
tenham permanecido em descanso, 
jejum e dieta hídrica,  respeitadas as 
particularidades de cada espécie e as 
situações emergenciais que comprometem 
o bem-estar animal. 

(C) Qualquer animal pode ser abatido sem 
autorização do SIF.

(D) É permitido o abate   de suídeos não 
castrados ou que mostrem sinais de 
castração recente por métodos cirúrgicos.

(E) Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, não compete estabelecer 
parâmetros referentes ao descanso, ao 
jejum e à dieta hídrica dos animais. 

58. Quanto ao abate normal dos animais, 
considerando o Decreto nº 9.013, de 29 
de março de 2017, é correto afirmar que

(A) só é permitido o abate de animais 
com o emprego de sangria seguido de 
insensibilização.

(B) é vetado o abate de animais de acordo com 
preceitos religiosos.
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(C) antes de chegar à dependência de abate, 
os animais devem passar por banho 
de aspersão com água suficiente para 
promover a limpeza e a remoção de 
sujidades, respeitadas as particularidades 
de cada espécie. 

(D) a manipulação pode ser iniciada antes que 
o sangue tenha escoado.

(E) as aves podem ser depenadas apenas a 
seco.

59. Com base no Decreto nº 9.013, de 29 de 
março de 2017, assinale a alternativa 
correta em relação ao abate normal dos 
animais.

(A) Dispensa-se a depilação completa de 
toda a carcaça de suídeos sempre que for 
entregue para o consumo com pele.

(B) É permitido o chamuscamento de suídeos 
sem escaldagem e depilação prévias.

(C) É facultativa a renovação contínua da água 
nos sistemas de escaldagem dos suídeos.

(D) A operação depilatória pode ser completada 
manualmente ou com a utilização de 
equipamento apropriado e as carcaças de 
suídeos devem ser lavadas após a execução 
do processo.

(E) Em nenhum caso é necessária a depilação 
da carcaça de suídeos.

60. Acerca do Decreto nº 9.013, de 29 de 
março de 2017, no que se refere aos 
aspectos gerais da inspeção post 
mortem, é correto afirmar que

(A) qualquer fiscal da ADAF pode realizar 
julgamento e o destino das carcaças, das 
partes das carcaças e dos órgãos.

(B) os órgãos e as partes das carcaças não 
devem ser examinados na dependência de 
abate, devendo ser transportados para local 
destinado ao exame clínico.

(C) as carcaças, as partes das carcaças e os 
órgãos que apresentem processo purulento, 
abscessos múltiplos ou disseminados com 
repercussão no estado geral da carcaça 
devem ser condenados. 

(D) não devem ser condenados carcaças, 
partes das carcaças ou órgãos que sejam 
contaminados acidentalmente com material 
purulento.

(E) as carcaças, órgãos e partes da carcaça 
que apresentarem processo purulento 
disseminado com repercussão no estado 
geral da carcaça podem ser liberados 
mediante aplicação de calor.

61. A respeito do Decreto nº 9.013, de                           
29 de março de 2017, no que se refere 
à inspeção post mortem de bovídeos, 
assinale a alternativa correta.

(A) As carcaças e os órgãos de animais com 
hemoglobinúria bacilar dos bovinos, varíola, 
septicemia hemorrágica e febre catarral 
maligna não devem ser condenados.

(B) As carcaças com infecção intensa por 
Cysticercus bovis (cisticercose bovina) 
nunca devem ser condenadas.

(C) O diafragma e seus pilares, o esôfago e o 
fígado, bem como outras partes passíveis 
de infecção, devem receber o mesmo 
destino dado à carcaça.

(D) Quando for encontrado um único cisto já 
calcificado, considerando todos os locais de 
eleição examinados, rotineiramente, na linha 
de inspeção e na carcaça correspondente, 
esta deve ser condenada.

(E) Quando for encontrado um cisto viável, 
considerando a pesquisa em todos os locais 
de eleição examinados na linha de inspeção 
e na carcaça correspondente, esta deve ser 
condenada. 

62. Sobre a Instrução Normativa nº 3, de                                                                                        
17 de janeiro de 2000, assinale a 
alternativa correta.

(A) A operação de sangria é realizada pela 
seção dos grandes vasos do pescoço, no 
máximo 15 minutos após a insensibilização.

(B) A operação de insensibilização é realizada 
pela seção dos grandes vasos do pescoço, 
no máximo 15 minutos após a sangria.

(C) A operação de sangria é realizada pela 
seção dos pequenos vasos do pescoço, no 
máximo 15 minutos após a insensibilização.

(D) A operação de insensibilização é realizada 
após seção dos grandes vasos do pescoço, 
no máximo 15 minutos após a sangria.

(E) A operação de sangria deve ser iniciada 
logo após a insensibilização do animal, 
de modo a provocar um rápido, profuso e 
mais completo possível escoamento do 
sangue, antes    que   o  animal recupere a 
sensibilidade.
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63. Sobre as técnicas de manejo  e   
aplicações de medicamentos e vacinas 
em animais de produção, assinale a 
alternativa correta.

(A) Se a vacina congelar, ela poderá ser 
reutilizada após o descongelamento em 
temperatura ambiente por 12 horas.

(B) As vacinas podem ser armazenadas em 
temperatura ambiente por até 3 dias.

(C) A via subcutânea é a via mais indicada 
para vacinas e vermífugos. O local ideal de 
aplicação é na tábua do pescoço ou atrás 
da paleta, onde se pode puxar facilmente a 
pele solta.

(D) As vacinas via intramuscular devem ser 
aplicadas na musculatura da garupa.

(E) A via subcutânea é a aplicação na 
musculatura  posterior dos animais, 
evitando, ao máximo, o sofrimento animal. 

64. A notificação obrigatória de suspeita 
de doenças ou ocorrência de qualquer 
doença listada no anexo da Instrução 
Normativa nº 50, de 24 de setembro de 
2013, deve ser realizada imediatamente, 
no prazo máximo de 24 horas de seu 
conhecimento, quando

(A) ocorrer pela primeira vez ou reaparecer no 
município.

(B) qualquer nova cepa de agente patogênico 
ocorrer pela primeira vez no município.

(C) ocorrerem mudanças repentinas e 
inesperadas nos sintomas apresentados.

(D) ocorrerem mudanças de perfil 
epidemiológico, como mudança de sintoma.

(E) ocorrer, pela primeira vez ou reaparecer 
no País, zona ou compartimento declarado 
oficialmente livre.

65. São exemplos de doenças que requerem 
notificação imediata de qualquer caso 
suspeito:

(A) mastite e babesiose.
(B) raiva e mastite.
(C) tristeza parasitária bovina e mastite.
(D) febre aftosa e raiva.
(E) febre aftosa e babesiose.

66. O Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 
1934, aprova o regulamento de defesa 
sanitária vegetal. Nesse Decreto, o Art. 
1º afirma que são proibidos, em todo 
o território nacional, a importação, o 
comércio, o trânsito e a exportação:

(A) de insetos vivos ou mortos, ácaros vivos 
ou mortos, nematoides e outros parasitos 
nocivos às plantas, vivos ou mortos.

(B) de plantas exóticas.
(C) de vegetais e partes de vegetais, como 

sejam: mudas, galhos, estacas, bacélos, 
frutos, sementes, raízes, tubérculos, bulbos, 
rizomas, folhas e flores, quando portadores 
de doenças ou pragas perigosas.

(D) de caixas, sacos e outros artigos de 
acondicionamento, que tenham servido ao 
transporte de produtos de origem animal.

(E) de terras, compostos e produtos vegetais, 
que possam conter em qualquer resíduo de 
agrotóxico.

67. Um viajante internacional traz consigo 
uma pequena quantidade de partes de 
vegetais. Diante dessa situação, o fiscal 
de fronteira a serviço da defesa sanitária 
deve tomar as devidas providências. 
Referente ao caso, assinale a alternativa 
correta.

(A) O certificado de sanidade é indispensável 
nesse caso.

(B) Os passageiros procedentes do estrangeiro 
e que tragam, em suas bagagens, plantas, 
sementes, estacas, rizomas, tubérculos, 
frutas, etc. podem trazer até 1kg de produto 
vegetal, sem a necessidade de permissão 
das autoridades aduaneiras.

(C) Caso encontre praga ou doença perigosa 
ou de fácil alastramento, fará o Serviço de 
Defesa Sanitária Vegetal a apreensão e o 
encaminhamento imediato dos produtos 
condenados para o descarte em lixo comum.

(D) Em caso de sonegação ou de falsa 
declaração, ficam os infratores sujeitos a 
multa de R$ 933,51 (novecentos e trinta e 
três reais e cinquenta e um centavos).

(E) Os passageiros procedentes do estrangeiro 
e que tragam, em suas bagagens, plantas, 
sementes, estacas, rizomas, tubérculos, 
frutas, etc. são obrigados a isso declarar 
às autoridades aduaneiras, para efeito da 
inspeção sanitária vegetal, ficando tais 
volumes retidos até o competente exame e 
autorização de despacho, concedido pelos 
técnicos do Serviço de Defesa Sanitária 
Vegetal.
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68. O Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, 
trata, no capítulo V, sobre a exportação de 
vegetais e partes de vegetais. A respeito 
desse Decreto, assinale a alternativa 
correta.

(A) O Ministério da Agricultura, por intermédio 
do Serviço de Sanitária Vegetal, concederá 
a quantos decidirem exportar para o 
estrangeiro, vegetais ou partes de vegetais, 
o certificado de origem.

(B) Poderá ser dispensado o certificado de 
sanidade para a exportação de quaisquer 
dos produtos vegetais, quando destinados 
ao território das nações com as quais o Brasil 
não se tenha comprometido a estabelecer 
tal exigência, por acordo ou convenção 
internacional.

(C) Os exportadores que pretenderem os 
certificados deverão requerer, ao Serviço 
de Defesa Sanitária Vegetal, a inspeção 
da aplicação de agrotóxicos e produtos 
fitossanitários.

(D) A importação de produtos vegetais só será 
realizada mediante a declaração da espécie 
e quantidade a ser transportada.

(E) É indispensável o certificado de sanidade 
para qualquer material vegetal exportado ou 
importado pelo Brasil.

69. Em relação à Lei nº 8.171, de 17 de 
janeiro de 1991, que dispõe sobre a 
política agrícola, assinale a alternativa 
que corresponde aos objetivos da defesa 
agropecuária.

(A) São objetivos da defesa agropecuária 
assegurar inspeção e classificação 
de produtos de origem vegetal, seus 
derivados, subprodutos e resíduos, assim 
como garantir seu valor econômico para a 
comercialização.

(B) São objetivos da defesa agropecuária 
assegurar sanidade das populações apenas 
de animais.

(C) São objetivos da defesa agropecuária 
inspeção e classificação de produtos 
de origem animal, seus derivados, e 
garantir seu valor econômico justo para o 
consumidor.

(D) São objetivos da defesa agropecuária 
assegurar a inspeção e classificação 
de produtos de origem animal, seus 
derivados, subprodutos e resíduos, assim 
como garantir seu valor econômico para a 
comercialização.

(E) São objetivos da defesa agropecuária 
assegurar sanidade das populações 
vegetais e dos rebanhos animais.

70. Sobre a Instrução Normativa nº 16, de 18 
de março de 2003, assinale a alternativa 
correta.

(A) Novos focos de Morte Súbita dos Citros que 
vierem a ser detectados em áreas isoladas, 
distantes de áreas contaminadas, serão 
sumariamente erradicados às expensas 
do proprietário, arrendatário ou ocupante 
de imóveis rurais e urbanos, cabendo 
indenização.

(B) As mudas, borbulhas, sementes e porta-
enxertos que estiverem em desacordo 
com esta Instrução Normativa serão 
sumariamente destruídos, cabendo aos 
infratores indenização.

(C) As ações preventivas, tanto no âmbito da 
fitossanidade e da fiscalização como no 
do apoio à pesquisa, assistência técnica e 
extensão rural, deverão ser empreendidas 
como componentes fundamentais para 
evitar o avanço para áreas que não foram 
atingidas.

(D) O transporte de material de propagação de 
citros (mudas e porta-enxertos) produzido 
em municípios indenes que passar por 
municípios afetados deverá ser realizado 
em veículo aberto, sem qualquer medida de 
proteção.

(E) A Instrução Normativa nº 16, de 18 de março 
de 2003, visa à proteção dos agricultores 
pela aplicação de agrotóxicos registrados 
pelo MAPA.

71. Quanto à fiscalização, a Lei nº 10.711, de 
5 de agosto de 2003, 

(A) dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Sementes e Mudas e dá outras providências.

(B) regulamenta a utilização de pistão 
pneumático como mecanismo de 
insensibilização dos animais para abate.

(C) direciona parte da verba do ministério da 
agricultura para a ADAF.

(D) restringe a utilização de agrotóxicos em 
pastagens.

(E) regula o transporte de animais para abate.
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72. Sobre o Decreto Federal nº 5.153, de 
23 de julho de 2004, no que se refere 
ao comércio interno de sementes e de 
mudas, assinale a alternativa correta.

(A) A semente revestida, inclusive a tratada, 
deverá trazer, em lugar visível de sua 
embalagem, a identificação do revestimento 
e do corante, o nome comercial do produto 
e a dosagem utilizada.

(B) A semente ou muda produzida e identificada, 
de acordo com este Regulamento e 
normas complementares, estará apta à 
comercialização e ao transporte apenas no 
município em que foi produzida.

(C) As sementes e as mudas só poderão ser 
comercializadas em embalagens violadas 
ou a granel.

(D) Na semente revestida, é dispensável o uso 
de corante de coloração diferente da cor 
original da semente.

(E) As sementes comercializadas devem ter 
porcentagem de germinação superior a 
99%, sendo descartado qualquer lote com 
valor inferior.

73. O Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária desenvolverá, 
permanentemente,

(A) vigilância e defesa sanitária vegetal e 
animal.

(B) inspeção e classificação de produtos apenas 
de origem vegetal.

(C) inspeção e classificação de produtos apenas 
de origem animal.

(D) vigilância e defesa sanitária apenas para 
produtos de origem animal.

(E) fiscalização dos insumos e dos serviços 
usados apenas nas atividades agrícolas.

74. A Instrução Normativa nº 8, de 17 de abril 
de 2012, permite que os frutos de Citrus 
spp. provenientes de UF, com ocorrência 
da praga Ácaro Hindu dos Citros 
(Schizotetranychus hindustanicus), 
poderão transitar para outras UFs, desde 
que passem por beneficiamento seguido 
de inspeção. Considerando o exposto, 
assinale a alternativa correta.

(A) O beneficiamento deverá constar de 
irradiação por cobalto 60.

(B) O beneficiamento deverá constar de, no 
mínimo, tratamento térmico acima de 121°C 
por, no mínimo, 60 minutos, seguido de 
lavagem com solução de detergente neutro 
e aplicação de cera.

(C) O beneficiamento deverá constar de 
tratamento térmico acima de 121 °C por no 
mínimo de 30 minutos.

(D) O beneficiamento deverá constar de, no 
mínimo, imersão de frutos em solução 
de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 10 
minutos, seguida de lavagem com solução 
de detergente neutro, escovação, secagem 
e aplicação de cera.

(E) O beneficiamento deverá constar de 
irradiação por luz solar por 30 minutos, 
seguida de lavagem com solução de 
detergente neutro e aplicação de cera.

75. A Instrução Normativa nº 2, de 6 de 
fevereiro de 2014, 

(A) define e regulamenta a ADAF e suas 
obrigações perante o estado.

(B) estabelece as medidas a serem adotadas 
para prevenção, controle e erradicação do 
cancro bacteriano da videira (Xanthomonas 
campestris).

(C) estabelece as medidas para a prevenção, 
controle e erradicação da Sigatoka negra ou 
(Mycosphaerella fijiensis).

(D) define e regulamenta o MAPA e suas 
obrigações perante o estado.

(E) estabelece o controle e notificação da raiva.

76. De acordo com a Instrução Normativa 
n° 19, de 16 de setembro de 2014, é 
considerada espécie animal introduzida 
no território nacional:

(A) jaguatirica (Felis pardalis).
(B) chinchila (Chinchilla lanígera).
(C) mico-leão-de-cara-dourada (Leontopithecus 

chrysomelas).
(D) lobo-guará (Chrysocyon brachyurus).
(E) peixe-boi (Trichechus inunguis).

77. Sobre o Decreto Federal nº 4.074, de 04 
de janeiro de 2002, assinale a alternativa 
correta.

(A) O fracionamento e a reembalagem 
de agrotóxicos, com o objetivo de 
comercialização, somente poderão ser 
realizados pela empresa produtora ou 
por manipulador, sob responsabilidade 
daquela, em locais e condições previamente 
autorizados pelos órgãos estaduais, do 
Distrito Federal e municipais competentes.

(B) O fracionamento pode ser realizado 
diretamente pela revenda de agrotóxicos e 
acondicionados em embalagem sem rótulo.
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.

(C) O fracionamento e a reembalagem 
de agrotóxicos, com o objetivo de 
comercialização, poderão ser realizados 
pela empresa que vai comercializar 
diretamente ao público, sem a necessidade 
de autorização.

(D) O fracionamento pode ser realizado 
por qualquer comerciante, entretanto é 
permitido apenas para formulações que se 
apresentem em forma líquida ou granulada 
e com rótulo adequado.

(E) O fracionamento é permitido apenas 
pelo vendedor no balcão, desde que seja 
diretamente ao consumidor e que apresente 
rótulo com as especificações do produto e 
recomendações de utilização.

78. Sobre a Lei Estadual n° 3.803, de 29 
de agosto de 2012, e o receituário 
agronômico prescrito por profissional 
legalmente habilitado no CREA, assinale 
a alternativa correta.

(A) O receituário deve ser amplo para cada 
praga/doença.

(B) O receituário agronômico deverá ser 
preenchido em 3 (três) vias.

(C) Os receituários agronômicos devem ser 
mantidos no estabelecimento comercial à 
disposição dos órgãos fiscalizadores por 
um período de 2 (dois) anos.

(D) O receituário agronômico deverá ser 
preenchido em 2 (duas) vias e assinado por 
técnico competente.

(E) Os receituários agronômicos devem ser 
mantidos no estabelecimento comercial à 
disposição dos órgãos fiscalizadores por 
um período de 6 (seis) meses.

79. Os agrotóxicos são classificados pela 
Anvisa, órgão de controle do Ministério 
da Saúde, em quatro classes de 
perigo para sua saúde. Cada classe é 
representada por uma cor no rótulo e na 
bula do produto. Com base no exposto, 
assinale a alternativa correta.

(A) Classe II – Extremamente tóxico – cor 
vermelha.

(B) Classe III – Medianamente Tóxico – cor 
azul.

(C) Classe III – Altamente Tóxico – cor amarela.
(D) Classe IV – Extremamente Tóxico – cor 

vermelha.
(E) Classe I – Pouco Tóxico – cor verde.

80. A identificação de pragas agrícolas é 
fundamental para o fiscal desenvolver 
seu trabalho, principalmente para a 
identificação de pragas de alto potencial 
de alastramento e que causem grandes 
prejuízos econômicos. Diante do 
exposto, assinale a alternativa correta.

(A) Praga Quarentenária Ausente é a praga de 
importância econômica potencial para uma 
área em perigo, que já esteja presente no 
território nacional.

(B) Praga Quarentenária Presente é a praga de 
importância econômica potencial para uma 
área em perigo, amplamente distribuída no 
país.

(C) Praga Não Quarentenária Regulamentada 
é a praga não quarentenária cuja presença 
em plantas para plantar afeta o uso proposto 
dessas plantas, com impacto econômico 
inaceitável e que esteja regulamentada 
dentro do território da parte contratante 
importadora.

(D) A  notificação    da suspeita ou da 
ocorrência de Praga   Quarentenária 
Ausente no território nacional ou de   Praga 
Quarentenária   Presente fora de sua área 
de ocorrência é facultativa.

(E) Praga Quarentenária Ausente é a praga de 
importância econômica potencial para uma 
área em perigo, amplamente distribuída no 
país.


