
CONCURSO PÚBLICO

EDITAL

2020 TARDE

O CEBRASPE TRABALHA PARA OFERECER O MELHOR!

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1 Ao receber este caderno de prova, confira inicialmente se os dados transcritos acima estão corretos e se estão 

corretamente registrados na sua Folha de Respostas. Confira também os dados em cada página numerada 

deste caderno de prova (desconsidere estas instruções, caso se trate de caderno de prova reserva). Em 

seguida, verifique se ele contém a quantidade de questões indicada em sua Folha de Respostas, correspondentes 

à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente divergência quanto aos 

dados apresentados, solicite, de imediato, ao(à) aplicador(a) de prova mais próximo(a) que tome as providências 

necessárias.

2 Durante a realização da prova, não se comunique com outros(as) candidatos(as) nem se levante sem 

autorização de um(a) dos(as) aplicadores(as) de prova.

3 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova 

— e ao preenchimento da Folha de Respostas.

4 Ao terminar a prova, chame o(a) aplicador(a) de prova mais próximo(a), devolva-lhe a sua Folha de 

Respostas e deixe o local de prova.

5 Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada, exceto a folha que contém o documento Folha de Respostas, 

cujo cabeçalho será destacado pelo(a) chefe de sala ao final da prova, para fins de desidentificação.

6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na Folha de 

Respostas implicará a anulação da sua prova. 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

Nível Médio

OBSERVAÇÕES

• Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.

• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Informações adicionais: 0(XX) 61 3448-0100 | sac@cebraspe.org.br  |  www.cebraspe.org.br



CEBRASPE – SEAP_ADAPAR – Edital: 2020

• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser
utilizados para rascunho.

PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 2A1-I

O agronegócio é, sem dúvida, uma área de sucesso da1

economia brasileira desde o virar do século. Quanto a esse
êxito, os únicos fatores prováveis eram as condições naturais,
nomeadamente a extensão de terra arável potencial e, é claro,4

o grande aumento da demanda global de grãos originado pelo
crescimento da China. Tudo o mais foi um conjunto de
improbabilidades que deu certo, a começar pela interação rara7

de sucesso, em nosso país, entre política pública e setor
privado, corporificada na EMBRAPA. Hoje, o Brasil está para
os grãos como a Arábia Saudita para o petróleo, e o grande10

sucesso desse setor criou as bases para que o país esteja
relativamente imune a crises de balança de pagamentos, que
tanto assolaram o Brasil no final do século XX.13

O fato de a grande expansão do agronegócio no
Brasil ser relativamente recente foi muito favorável à
incorporação de novas tecnologias ligadas à produção16

agrícola, em um ciclo virtuoso de aumento de produção e de
melhoria de produtividade.

A crise financeira de 2008, que encolheu o balanço de19

muitos bancos europeus ativos no financiamento das
exportações de grãos brasileiros, foi também contornada com
sucesso. E o que falar das grandes limitações de infraestrutura22

do Brasil? Só a grande eficiência na produção pôde permitir
cobrir as ineficiências logísticas e fazer o mercado nacional
permanecer globalmente competitivo em termos de custo.25

Existem dois setores no Brasil que são, de fato, de
classe mundial nos quesitos dimensão e inovação: o setor
financeiro e o agrícola. Entretanto, ainda há dificuldades para28

que o setor agrícola se afirme como classe de investimento
viável para investidores com viés financeiro.

Por um lado, é preciso notar que não foram positivas31

as experiências de investidores financeiros na criação de
empresas de produção agrícola em nível global. Os fatores
locais na produção são muito importantes, e os ganhos de34

escala em nível global são demasiado fugidios para daí se
extraírem grandes benefícios. 

Por outro lado, no Brasil existe um desequilíbrio entre37

as melhorias ao nível da produção e ao nível corporativo que,
também, torna desafiante um investimento maior em empresas
do agronegócio no país.40

É aqui, contudo, que o mercado de capitais pode
desempenhar papel relevante na melhoria da governança
corporativa do setor, à semelhança do que fez em outros43

âmbitos econômicos nos últimos anos. A melhoria das
condições de financiamento da economia, as inovações
tecnológicas ao nível do setor financeiro, o volume de dados46

relevantes hoje debitado pelo setor agrícola, dada a introdução
de tecnologia na produção, e a conscientização dos agentes
públicos na aprovação de medidas regulatórias para beneficiar49

um papel maior do mercado de capitais no setor podem ajudar
o agronegócio a elevar seu patamar.

Os desafios existem, assim como continuam52

relevantes as limitações de infraestrutura, a agenda ambiental
e a geopolítica complexa que o país enfrenta. Mas este é um
Brasil que tem tudo para continuar a prosperar.55

Diogo Castro e Silva. Dois sucessos do Brasil: finanças e
agricultura. 27/2/2020. Internet: <https://exame.com> (com adaptações).

!FimDoTexto!

QUESTÃO 1

O propósito central do texto 2A1-I é

A explicar por que as condições naturais do Brasil favoreceram
o desenvolvimento do agronegócio no país.

B descrever o “conjunto de improbabilidades” (R. 6 e 7) que
permitiu ao Brasil tornar-se referência mundial em
agronegócio.

C expor os desafios que impediam o Brasil de despontar entre os
produtores mundiais de grãos.

D discorrer sobre a prosperidade do agronegócio no Brasil a
partir da relação entre os setores financeiro e agrícola.

E apresentar soluções para o Brasil contornar a crise financeira
iniciada em 2008.

QUESTÃO 2

Conforme o texto 2A1-I, o êxito do agronegócio na economia
brasileira decorre, entre outros aspectos,

A do reconhecimento do Brasil, pelos parceiros mundiais, como
economia em ascensão.

B da estabilidade econômica alcançada na virada do século XX
e mantida desde então.

C do aumento da demanda de produtos do agronegócio, motivado
pelo crescimento da China.

D da criação de empresas de produção agrícola em escala global
por investidores financeiros.

E do investimento em mercado de capitais pelo governo
brasileiro em parceria com a iniciativa privada.

QUESTÃO 3

O texto 2A1-I indica explicitamente como fator que pode auxiliar
o agronegócio a dar um salto em seu patamar

A a expansão das terras com potencial arável.
B a adoção de práticas agrícolas sustentáveis.
C a introdução de tecnologia de ponta na produção de insumos.
D a diversificação dos produtos exportados pelo Brasil.
E a melhoria das condições de financiamento da economia.

QUESTÃO 4

Depreende-se do texto 2A1-I que

A o Brasil e a Arábia Saudita são ambos grandes produtores
mundiais de petróleo e de grãos. 

B o crescimento do agronegócio eliminou as grandes limitações
de infraestrutura da área.

C a crise financeira mundial de 2008 ainda não foi superada
pelos países emergentes, sobretudo pelo Brasil.

D o aumento na produção de grãos e a melhoria de produtividade
do setor do agronegócio possibilitaram cobrir ineficiências
logísticas.

E o maciço investimento financeiro no agronegócio resulta do
visível equilíbrio entre as melhorias trazidas pela governança
corporativa do setor e o nível de produção agrícola.
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QUESTÃO 5

No texto 2A1-I, o “setor” ao qual o autor se refere no trecho “e o
grande sucesso desse setor criou as bases para que o país esteja
relativamente imune a crises de balança de pagamentos” (R. 10 a 12)
corresponde 

A à produção brasileira de grãos.
B ao setor privado.
C à EMBRAPA.
D à economia brasileira.
E ao comércio de petróleo da Arábia Saudita.

QUESTÃO 6

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto 2A1-I: “O fato de a grande expansão
do agronegócio no Brasil ser relativamente recente foi muito
favorável à incorporação de novas tecnologias ligadas à produção
agrícola, em um ciclo virtuoso de aumento de produção e de
melhoria de produtividade.” (R. 14 a 18). Assinale a opção em
que a proposta apresentada mantém a correção gramatical e os
sentidos do texto.

A O fato da grande expansão do agronegócio no Brasil ser
relativamente recente foi mais favorável à incorporação de
novas tecnologias, voltadas a produção agrícola, em um ciclo
virtuoso de crescimento e melhoria da produtividade.

B O fato de o grande crescimento do agronegócio no Brasil ser
relativamente recente favoreceu a inclusão de novas
tecnologias relacionadas à produção agrícola, num ciclo
virtuoso de aumento de produção e de melhoria de
produtividade.

C Pelo fato de que a grande expansão do agronegócio no Brasil
ser relativamente recente, foi muito favorável a incorporação
de novas tecnologias à produção agrícola em um ciclo
virtuoso, de aumento de produção e de melhoria de
produtividade.

D Foi muito favorável a incorporação de novas tecnologias
ligadas à produção agrícola, em um ciclo virtuoso de aumento
de produção e de melhoria de produtividade, o que foi um fato
relacionado à grande e recente expansão do agronegócio no
Brasil.

E O fato de a recente expansão do agronegócio no Brasil ser
relativamente grande foi bastante favorável, em um ciclo
virtuoso de aumento de produção e de melhoria de
produtividade, à inserção de tecnologias novas e ligadas à
produção agrícola.

QUESTÃO 7

No texto 2A1-I, a palavra “viés” (R.30) tem o mesmo sentido de

A origem.
B tendência.
C discurso.
D crença.
E influência.

QUESTÃO 8

Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto 2A1-I
caso a expressão “contudo” (R.41) fosse substituída por

A portanto.
B conquanto.
C embora.
D mormente.
E porém.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 9

Considere as seguintes construções.

- P: “A plantação foi pulverizada”.
- Q: “A ração e a vacina das aves”.

No que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta.

A P é uma proposição simples cujo valor lógico pode ser
verdadeiro ou falso; Q não é uma proposição.

B P não é uma proposição; Q é uma proposição simples cujo
valor lógico pode ser verdadeiro ou falso.

C P é uma proposição simples cujo valor lógico pode ser
verdadeiro ou falso; Q é uma proposição composta cujo valor
lógico pode ser verdadeiro ou falso.

D P é uma proposição composta cujo valor lógico pode ser
verdadeiro ou falso; Q é uma proposição simples cujo valor
lógico pode ser verdadeiro ou falso.

E Nem P nem Q são proposições.

QUESTÃO 10

Assinale a opção que apresenta uma proposição que constitui uma
negação da proposição “Se o bezerro tem brucelose, então o bezerro
tem tuberculose”.

A “Se o bezerro tem tuberculose, então o bezerro não tem
brucelose”.

B “O bezerro não tem brucelose e o bezerro tem tuberculose”.

C “O bezerro tem brucelose e o bezerro não tem tuberculose”.

D “Se o bezerro não tem brucelose, então o bezerro não tem
tuberculose”.

E “O bezerro não tem brucelose se, e somente se, o bezerro não
tem tuberculose”.

QUESTÃO 11

Em uma plantação, devem ser aplicados, em determinada
ordem, três tipos de agrotóxico: inseticida, fungicida e herbicida.
Esses agrotóxicos estão contidos nas caixas A, B e C — não
necessariamente nessa ordem —, de modo que cada caixa contém
apenas um tipo de agrotóxico. Sabe-se que:

I o herbicida não está contido na caixa B;
II o herbicida deve ser o primeiro agrotóxico a ser aplicado;
III o fungicida deve ser aplicado antes do agrotóxico contido na

caixa C.

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o
inseticida está contido na caixa

A A e deve ser o segundo agrotóxico a ser aplicado.

B B e deve ser o segundo agrotóxico a ser aplicado.

C C e deve ser o segundo agrotóxico a ser aplicado.

D B e deve ser aplicado após os outros dois agrotóxicos.

E C e deve ser aplicado após os outros dois agrotóxicos.
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QUESTÃO 12

Assinale a opção que apresenta uma proposição logicamente
equivalente à proposição “Se os ovos foram produzidos na fazenda,
então os ovos passaram pelo controle de qualidade”.

A “Os ovos não foram produzidos na fazenda e os ovos passaram
pelo controle de qualidade”.

B “Se os ovos passaram pelo controle de qualidade, então os
ovos foram produzidos na fazenda”.

C “Se os ovos não foram produzidos na fazenda, então os ovos
não passaram pelo controle de qualidade”.

D “Os ovos foram produzidos na fazenda ou os ovos passaram
pelo controle de qualidade”.

E “Se os ovos não passaram pelo controle de qualidade, então os
ovos não foram produzidos na fazenda”.

QUESTÃO 13

Em um curral, há doze bezerros, entre os quais apenas três
sofrem de diarreia viral bovina, sendo os demais saudáveis. Dois
bezerros desse curral serão escolhidos aleatoriamente.

Nessa situação hipotética, a probabilidade de se escolher pelo
menos um bezerro que sofra de diarreia viral bovina é igual a 

A .

B .

C .

D .

E .

QUESTÃO 14

Os frangos de determinado pecuarista são classificados em
três categorias: A, B e C. Sabe-se que:

I todo frango do tipo A é também do tipo B;
II existem frangos do tipo C que também são do tipo A.

Considerando-se essas informações, é correto concluir que

A todo frango do tipo B é também do tipo A.

B todo frango do tipo B é também do tipo C.

C todo frango do tipo C é também do tipo A.

D algum frango do tipo B é também do tipo C.

E algum frango do tipo C não é do tipo B.

QUESTÃO 15

Os frangos de uma granja, em condições normais, levariam
6 horas para beber, a uma taxa constante, toda a água de
determinado bebedouro completamente cheio e que não estivesse
sendo reabastecido. No entanto, um dispositivo de reabastecimento
abre automaticamente uma torneira para enchê-lo sempre que a
quantidade de água desse bebedouro atinge a metade de sua
capacidade. Esse dispositivo desliga automaticamente a torneira
assim que o bebedouro alcança sua capacidade máxima. Os frangos
são retirados do local apenas para limpeza do bebedouro, situação
em que o recipiente é completamente esvaziado e limpo para ser
reabastecido. Finalizado esse processo de limpeza, a torneira
demora 2 horas para encher o bebedouro completamente, e os
frangos retornam ao local somente depois disso.

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, em
condições normais, sempre que o dispositivo abrir a torneira
automaticamente, ela permanecerá aberta por um tempo t, de modo
que

A t # 1 hora.
B 1 hora < t # 2 horas.
C 2 horas < t # 3 horas.
D 3 horas < t # 4 horas.
E t > 4 horas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

A resenha, uma forma prática de identificação de equídeos, consta
nos formulários de exames como anemia infecciosa equina (AIE)
e mormo. Assinale a opção que apresenta uma informação contida
na resenha nesses formulários.

A altura do animal
B cor dos cascos
C comprimento da garupa
D número de partos para fêmeas
E presença de ferraduras

QUESTÃO 17

Zoonoses são doenças transmitidas entre os seres humanos e
animais. Assinale a opção que apresenta uma doença com caráter
zoonótico de grande importância para saúde pública.

A pneumonia
B podridão de casco
C otite
D tuberculose
E mastite

QUESTÃO 18

Algumas doenças evoluem de forma aguda e levam os animais a
óbito em poucas horas; outras doenças evoluem para a forma
crônica. Assinale a opção que apresenta sinal clínico de doença
crônica.

A estro intermitente
B cólica intestinal
C agressividade
D febre
E emagrecimento progressivo
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QUESTÃO 19

As pistolas para vacinação devem ser lavadas e desinfetadas logo

após o uso como medida para diminuir os riscos de infecção e

melhorar a eficácia dos produtos administrados. Para a limpeza e

desinfecção das pistolas de vacinação, deve-se utilizar

A água destilada.

B amônia quaternária.

C tintura de iodo 10%.

D sabão neutro.

E sulfato de cobre.

QUESTÃO 20

Corretivos agrícolas são materiais que apresentam como

constituinte neutralizante ou princípio ativo carbonatos, óxidos,

hidróxidos ou silicatos de cálcio e de magnésio. Assinale a opção

que apresenta os mais utilizados corretivos da acidez de solos.

A gesso, calcário, superfosfato triplo

B calcário, cal virgem, cal hidratada ou extinta

C cálcio, magnésio, calcário

D calcário, cloreto de potássio, cal hidratada ou extinta

E gesso, cal virgem, ureia

QUESTÃO 21

As aplicações aéreas de agrotóxicos, com a utilização de aeronaves,

normalmente possuem capacidade operacional elevada. Contudo,

são necessários cuidados especiais para que a realização seja

eficiente. Acerca das aplicações aéreas de agrotóxicos, assinale a

opção correta.

A A faixa de deposição efetiva de um avião agrícola é função

direta da extensão das asas, da velocidade e dos deslocamentos

aerodinâmicos provocados pelo voo.

B A faixa de deposição efetiva de um avião agrícola independe

da extensão das asas, mas depende da velocidade e dos

deslocamentos aerodinâmicos provocados pelo voo.

C A faixa de deposição efetiva de um avião agrícola é função

direta da extensão das asas e da velocidade e independe dos

deslocamentos aerodinâmicos provocados pelo voo.

D Voos muito baixos tornam a deposição das gotas mais

uniforme, evitando o depósito de maiores quantidades de

produto no alvo sob a área correspondente à “barriga” do

avião.

E A redução da vazão ou o fechamento de bicos nas pontas das

asas aumenta as perdas da pulverização, por influência dos

vórtices, e reduz a faixa de deposição.

QUESTÃO 22

No controle biológico de pragas, são utilizados inimigos naturais.
Esse controle pode ser feito de forma natural, de forma clássica e de
forma artificial ou aplicada. Em relação ao controle biológico de
pragas, assinale a opção correta.

A No controle biológico natural, é vedada a utilização de
inseticidas com seletividade fisiológica ou ecológica para a
preservação e(ou) incremento das populações de inimigos
naturais.

B O controle biológico clássico utiliza o aumento da diversidade
vegetal nos agroecossistemas nas áreas vizinhas, uma vez que
as árvores, arbustos e ervas servem de abrigo, local de
nidificação e fonte de alimentação complementar para os
inimigos naturais.

C A manutenção do solo coberto por vegetação diminui as
populações de inimigos naturais, uma vez que a umidade
acarreta mortalidade de predadores e parasitoides de pequeno
tamanho.

D No controle biológico artificial ou aplicado, o inimigo natural,
após criação massal em laboratório, é liberado no campo para
o controle da praga.

E O aumento da matéria orgânica nos solos diminui as
populações de inimigos naturais, pois alguns deles, como
besouros predadores e competidores, alimentam-se também da
matéria orgânica.

QUESTÃO 23

O melhoramento de plantas engloba técnicas, métodos e estratégias
utilizados para que algum progresso seja incorporado a uma espécie
vegetal. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

A Entre as diversas técnicas utilizadas para o melhoramento de
plantas incluem-se a cultura de tecidos, a fusão de protoplastos,
os marcadores moleculares e a transgenia.

B As cultivares de frutas sem sementes, como melancia e uva,
são feitas sem a utilização do melhoramento genético.

C O melhoramento visa obter genótipos superiores e a expressão
desses genótipos, que são os fenótipos, independe do ambiente
em que estão inseridos.

D O ciclo curto de grande parte das espécies cultivadas é um dos
entraves para o melhoramento genético de plantas.

E O milho na forma como se conhece hoje, bem diferente do seu
ancestral, o “teosinto”, foi obtido pela utilização de seleção
natural, sem técnicas de melhoramento genético.

QUESTÃO 24

Diversas técnicas podem ser utilizadas para melhorar a
gestão de estoque. Entretanto, uma em especial é caracterizada por
equacionar o conflito de interesses existentes em uma organização,
no que se refere aos níveis ótimos de estoques, determinando a
quantidade ideal de compra de cada item de estoque, com o objetivo
de minimizar os custos de obtenção e de manutenção de estoques.

A técnica a que o texto precedente faz referência é conhecida como

A diagrama de Pareto.
B lote econômico de compra.
C ponto de pedido.
D técnica das médias móveis.
E estoque de segurança.
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QUESTÃO 25

A técnica de origem japonesa amplamente utilizada na gestão de
materiais e produção controlada por meio visual e(ou) auditivo é
denominada

A just in time.
B 5S.
C Jidoka.
D Kanban.
E Poka Yoke.

QUESTÃO 26

Na organização de um arquivo, o primeiro princípio que deve ser
aplicado é o princípio do(a)

A proveniência.
B territorialidade.
C valor arquivístico.
D pertinência.
E ordem original.

QUESTÃO 27

A identificação do gênero documental é fundamental para o
acondicionamento e armazenamento adequados dos documentos de
arquivo. O gênero de documentos a que pertencem perfis e plantas
é o

A iconográfico.
B cartográfico.
C informático.
D textual.
E micrográfico.
Espaço livre

QUESTÃO 28

Julgue os itens a seguir, no que concerne à emissão e ao
cancelamento da guia de transporte animal (GTA), de acordo com
a Portaria n.º 265/2017 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).

I O produtor titular da exploração pecuária é responsável pela
correta utilização da nota fiscal do produtor, inclusive no que
se refere às informações de quantidade, sexo e faixa etária dos
animais a serem movimentados. Em caso de falta do produtor
titular, o preenchimento da nota fiscal do produtor poderá ser
feito pelo responsável técnico da propriedade ou pelo
representante municipal do órgão fiscalizador.

II A GTA poderá ser requerida pelo produtor titular da
exploração pecuária ou por seu representante, em qualquer
unidade local de sanidade agropecuária (ULSA) da ADAPAR
ou em escritório de atendimento do município (EAM) onde
está localizada sua propriedade.

III Compete ao fiscal de defesa agropecuária, médico veterinário,
supervisionar e fiscalizar as emissões de GTA na área de
circunscrição da ULSA pela qual responde.

IV A GTA manual deverá ser integralmente preenchida de forma
legível, sem rasuras, e a segunda via deverá ser arquivada para
supervisões, controles e auditorias e registrada no Sistema de
Defesa Sanitária Animal no prazo máximo de 48 h após a sua
emissão.

Estão certos apenas os itens

A I e III.
B II e III.
C II e IV.
D I, II e IV.
E I, III e IV.

QUESTÃO 29

O MAPA tem como missão promover o desenvolvimento
sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da
sociedade brasileira. Considerando a missão do MAPA, a legislação
vigente e, em especial, a Instrução Normativa n.º 57/2013 do
MAPA, assinale a opção correta, no que se refere ao
credenciamento de laboratórios.

A Para solicitar o credenciamento de um laboratório, o
interessado deverá protocolizar o pedido no MAPA, de acordo
com a área de atuação desejada. Após a análise, o ministério
deverá encaminhar o processo para a Coordenação-Geral de
Apoio Laboratorial (CGAL/SDA), onde o processo de
credenciamento se finaliza.

B O credenciamento deixará de ser válido quando ocorrerem
alterações no número do cadastro nacional de pessoa jurídica
(CNPJ), no nome empresarial ou no endereço com os quais o
laboratório foi credenciado.

C Em caso de credenciamento de empresas filiais, o cadastro
poderá ser vinculado a mais de um endereço e sistema de
gestão da qualidade.

D O laboratório deverá nomear um funcionário do quadro efetivo
de sua equipe de profissionais de nível superior, ou, em casos
excepcionais, funcionário terceirizado, para ser o responsável
pela gerência e manutenção do sistema de gestão da qualidade
do laboratório no âmbito do credenciamento junto ao MAPA.

E O laboratório ainda em fase de credenciamento poderá realizar
ensaios para os programas e controles oficiais do MAPA, mas
só poderá divulgá-los após publicação do cadastro no site de
dados do MAPA.
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QUESTÃO 30

De acordo com a Lei n.º 17.187/2012 do estado do Paraná, compete
ao cargo de fiscal de defesa agropecuária da ADAPAR

I implantar, coordenar e manter a Rede Estadual de Informação
de Defesa Agropecuária (REIDA) para integrar as ações de
entidades promotoras da defesa, inspeção e certificação
agropecuárias.

II criar, organizar e coordenar ações juntamente com a REIDA
para apoiar as ações de entidades promotoras da defesa, da
inspeção e da certificação agropecuárias.

III promover a educação conservacionista e sanitária e a
divulgação da legislação e dos serviços de defesa agropecuária.

IV estabelecer normas, padrões, critérios e procedimentos técnicos
de defesa agropecuária, de inspeção sanitária, de
rastreabilidade, de classificação, de credenciamento e
descredenciamento de prestadoras de serviços afins à defesa
agropecuária e de certificação de estabelecimentos,
matérias-primas, insumos agropecuários e produtos e
subprodutos de origem animal e vegetal.

V cadastrar e manter sempre atualizadas as informações de
propriedades privadas, estabelecimentos comerciais de insumos
agropecuários e de empresas prestadoras de serviços afins,
além de obrigá-las a seguir os padrões técnico-normativos.

Estão certos apenas os itens

A I, II e V.
B I, III e IV.
C I, III e V.
D II, III e IV.
E II, IV e V.

QUESTÃO 31

Com base nas disposições da Lei n.º 17.187/2012 do estado do
Paraná acerca das atribuições, responsabilidades e características
pertinentes aos cargos e às funções da ADAPAR, julgue os itens
que se seguem.

I A função do cargo é aquela que possui uma única exigência de
formação específica para o ingresso, relativa ao grau de
escolaridade do cargo ou da classe.

II A dinâmica funcional é o atributo das funções do cargo
referentes aos requisitos de crescente capacitação e
complexidade das tarefas desempenhadas de acordo com o
escalonamento das classes.

III A natureza do cargo é o agrupamento de funções de um ou
mais cargos, no que diz respeito às atividades profissionais
correlatas ou afins, de acordo com o seu grau de escolaridade
e quanto à natureza do serviço ou ao ramo de conhecimentos
aplicados em seu desempenho, no âmbito da ação do Poder
Executivo.

IV A estrutura piramidal é crescente em termos de classes e
referências de vencimento. O ingresso nessa estrutura se dá
sempre na referência de vencimento inicial da classe e de
acordo com as exigências previstas para o cargo, a função e a
classe.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e IV.
C III e IV.
D I, II e III.
E II, III e IV.

QUESTÃO 32

A Instrução Normativa n.º 50/2013 do MAPA apresenta uma lista

de doenças que acometem animais e que, por consequência, geram

grande impacto econômico no Brasil. De acordo com essa norma,

assinale a opção em que as doenças indicadas estão erradicadas ou

nunca foram registradas no país, mas requerem notificação imediata

de caso suspeito ou diagnóstico laboratorial.

A actinomicose; adenovirose; anaplasmose bovina

B fasciolose hepática; coccidiose aviária; linfadenite caseosa

C rinite atrófica; ceratoconjuntivite rickétsica; varíola bovina

D peste dos pequenos ruminantes; brucelose (Brucella

melitensis); síndrome reprodutiva e respiratória suína

E pneumonia enzoótica (Mycoplasma hyopneumoniae); febre

catarral maligna; tétano (Clostridium tetani)

QUESTÃO 33

De acordo com o Decreto n.º 12.029/2014 do estado do Paraná,

compete à ADAPAR promover a defesa sanitária animal no estado

do Paraná mediante, entre outras medidas,

I a execução de ações aleatórias de vigilância epidemiológica,

conforme cronograma estabelecido anualmente.

II ações de prevenção, controle e erradicação de doenças de

interesse da defesa agropecuária, bem como pelo controle e

pela fiscalização de eventos agropecuários.

III o cadastramento e a fiscalização das atividades de explorações

pecuárias de pessoas jurídicas de interesse da defesa

agropecuária.

IV o controle da comercialização e da utilização de insumos

pecuários, bem como do trânsito de ovos férteis, animais,

produtos, subprodutos e resíduos animais.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D I, III e IV.

E II, III e IV.
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QUESTÃO 34

Considerando o Decreto-lei n.º 467/1969, que dispõe sobre a
fiscalização de produtos de uso veterinário, assinale a opção
correta.

A Infrações a esse decreto-lei ou a sua respectiva regulamentação
ficam sujeitas a multas no valor de um a cinco
salários-mínimos, dobradas sucessivamente nas reincidências,
em até duas vezes, sem prejuízo, quando for o caso, do
cancelamento do registro do produto ou da cassação do registro
do estabelecimento, além das sanções penais cabíveis.

B Bioequivalência refere-se à velocidade e ao grau com que uma
substância ativa ou a sua forma molecular terapeuticamente
ativa é absorvida a partir de um medicamento e se torna
disponível no local de ação.

C A responsabilidade técnica dos estabelecimentos a que se
refere esse decreto-lei cabe, obrigatoriamente, ao veterinário,
zootecnista, farmacêutico, químico ou engenheiro agrônomo,
conforme a natureza do produto, a critério do órgão incumbido
de sua execução.

D A fiscalização é exercida somente em estabelecimentos
públicos, sindicatos rurais e cooperativas que fabriquem,
fracionem, comerciem ou armazenem produtos de uso
veterinário.

E A todo servidor em exercício junto ao órgão fiscalizador e
adjacentes é proibido empregar sua atividade em
estabelecimentos particulares que produzam, fracionem,
comerciem ou armazenem produtos de uso veterinário, bem
como manter qualquer relação comercial com tais
estabelecimentos.

QUESTÃO 35

A febre aftosa afeta diretamente o comércio interno e externo de
animais e seus produtos. Devido ao alto poder de difusão do vírus
e aos impactos econômicos provocados pela doença, os países
estabelecem fortes barreiras à entrada de animais suscetíveis e seus
produtos procedentes de regiões com ocorrência da febre aftosa.
A esse respeito, julgue os itens a seguir.

I Todos os animais suscetíveis à febre aftosa, assim como seus
produtos e subprodutos, materiais, substâncias ou qualquer
produto veterinário que possa veicular o agente viral, que
ingressarem em zonas livres sem vacinação, em desacordo com
a norma em vigor, deverão ser colocados em isolamento e
notificados ao órgão competente.

II Além de bovinos, ovinos, suínos e caprinos, são também
suscetíveis à febre aftosa os camelídeos e as espécies de
animais silvestres de cascos fendidos, como capivaras,
elefantes e outros animais de zoológico.

III Em zonas livres de febre aftosa sem vacinação regular, são
permitidas a aplicação, a manutenção e a comercialização de
vacina, a fim de evitar o retorno da doença.

IV Todo produto de origem animal procedente da zona livre de
febre aftosa sem vacinação e de estabelecimento integrante do
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal
faz jus a livre trânsito em todo o território nacional.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C I e IV.
D II e III.
E II e IV.

QUESTÃO 36

A Lei n.º 6.174/1970 do estado do Paraná, que estabelece o Regime
Jurídico dos Funcionários Civis do Poder Executivo do Estado do
Paraná, considera como efetivo exercício o afastamento do servidor
em razão de

A exercício de função do governo ou da administração em
qualquer parte do território estadual, por nomeação do chefe do
Poder Executivo.

B posse em cargo em comissão.
C licença para casamento, por até quinze dias.
D faltas por motivo de doença comprovada na forma

regulamentar, desde que dentro do limite máximo de cinco
faltas por mês.

E luto por falecimento de cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, por
até quinze dias.

QUESTÃO 37

Todos os produtos de uso veterinário elaborados no país ou
importados, bem como os estabelecimentos que os fabricam ou os
fracionam e, ainda, aqueles que comerciam ou armazenam produtos
de natureza biológica e outros que necessitem de cuidados
especiais, estão obrigados ao licenciamento junto ao MAPA.
A licença que habilita a comercialização dos produtos de uso
veterinário elaborados no país ou importados deve ser renovada a
cada

A doze meses.
B dois anos.
C dez anos.
D quatro anos.
E cinco anos.

QUESTÃO 38

João, com 12 anos de idade, e José, com 14 anos de idade,
trabalham na lavoura de arroz na pequena propriedade da família
desde quando ainda eram crianças de tenra idade. Seu pai, Antônio,
trabalha em sistema de integração com a indústria, por meio do qual
recebe as sementes e o financiamento para a compra de insumos.
Antônio reconhece que o trabalho exercido pelos filhos é cansativo,
mas necessário para que consiga pagar os financiamentos, e afirma
que prioriza que todos vão à escola regularmente e sejam bem
alimentados.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada e o
Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale opção correta,
acerca do trabalho infantil.

A Na infância e na juventude, o trabalho na condição de regime
familiar, como a de João e José, desde que associado ao ensino
formal, deve ser estimulado, com vistas à formação integral do
ser humano.

B É permitido o trabalho de crianças e adolescentes aprendizes
na zona rural, quando isso for necessário para sua subsistência
ou de seus pais, avós ou irmãos, como um tipo de atividade
que tem caráter de ajuda, formativa e enobrecedora.

C O trabalho da criança na condição de aprendiz assume um
papel pedagógico e moralizador, haja vista caracterizar-se
como uma maneira de socialização e formação dos futuros
trabalhadores.

D A situação de João e José é regular, pois, no ambiente rural, é
permitido o uso da mão de obra infantil para a realização de
atividades laborais em propriedades agrícolas.

E É permitido a adolescentes como José trabalho em regime
familiar, mesmo não configurando vínculo empregatício, desde
que atenda às restrições de idade, jornada e de atividades
previstas em lei.
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QUESTÃO 39

Diante de informação de que determinado fiscal deixava de autuar, sem justa causa, certos produtores rurais que eram amigos
dele, a autoridade competente instaurou o processo adminisTrativo cabível para apuração das possíveis irregularidades e eventual aplicação
de pena.

Nessa situação hipotética, a autoridade exerceu o poder

A disciplinar, que é discricionário quanto à escolha sobre apurar ou não a infração.
B disciplinar, que é vinculado quanto à obrigatoriedade de apurar a infração.
C de polícia, que é discricionário quanto à escolha sobre apurar ou não a infração.
D de polícia, que é vinculado quanto à obrigatoriedade de apurar a infração.
E hierárquico, que é discricionário quanto à escolha sobre apurar ou não a infração.

QUESTÃO 40

A proibição ao gestor de nomear parente e a proibição de que constem nomes ou imagens que caracterizem promoção de autoridades em
divulgação de campanhas de órgãos públicos decorrem, especialmente, dos seguintes princípios constitucionais da administração pública

A eficiência e publicidade.
B legalidade e publicidade.
C moralidade e impessoalidade.
D impessoalidade e eficiência.
E moralidade e publicidade.

Espaço livre
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