
 

 

Tipo	“A”	

 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
 Você receberá do fiscal: 

o 1 (um) caderno de questões da prova objetiva, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas de 
resposta e apenas 1 (uma) alternativa correta; e 

o 1 (uma) folha de respostas personalizada. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas, com a 
sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 
Perdoar é próprio de almas generosas. 

 
 Verifique se estão corretos a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e os dados da folha de respostas. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo 
inclui a marcação da folha de respostas. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e retirar-se da sala. 

 Você somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova levando o caderno de questões quando faltar 1 (uma) hora para o final 
do tempo destinado à realização da prova objetiva. 

 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas devidamente assinada. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 

 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 

 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 

 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O B J E T I V A  
 
 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique  

ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas, uma única alternativa. 

 A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos locais 
destinados às respostas. 

 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas. 

 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o 
espaço a ela correspondente. 

 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Questões de 1 a 20 

 

LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL 
Questões de 1 a 9 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 4. 
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Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância 
para Febre Aftosa 

 
O Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional

de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA) foi elaborado
para consolidar a condição sanitária conquistada no País e 
enfrentar os desafios da última etapa da erradicação da
doença, avançando para a conquista do status de todo país
livre de febre aftosa sem vacinação. 

O programa de controle da febre aftosa de um país é
usado pelo mercado internacional como referência do seu
sistema sanitário, sendo assim, a evolução do status da 
doença no Brasil é fundamental para aumentar nossa
participação no comércio internacional. Nos últimos anos, o
Brasil ganhou destaque no mercado mundial de produtos de
origem animal devido à melhoria contínua da condição
sanitária do seu rebanho. 

O plano foi delineado para ser executado entre 2017 e
2026. Nele estão definidas as ações a serem desenvolvidas
nos âmbitos estadual e nacional, com o envolvimento do
Serviço Veterinário Oficial (SVO), setor privado, de 
produtores rurais e agentes políticos. 
 

Disponível em: <https://www.agricultura.df.gov.br/plano-estrategico-do-
programa-nacional-de-vigilancia-febre-aftosa/>. Acesso em: 20 dez. 2022.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Com relação à tipologia textual e ao tema, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O texto é dissertativo e apresenta informações do 

Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância 
para Febre Aftosa. 

(B) Há características de texto injuntivo no segundo 
parágrafo, uma vez que, por meio de linguagem 
imperativa, destaca-se a relevância do Brasil no 
mercado mundial de produtos animais em virtude da 
condição sanitária do rebanho nacional. 

(C) O texto é predominantemente narrativo, visto que 
apresenta, na introdução e no desfecho, ações do Plano 
Estratégico de Vigilância para Febre Aftosa e suas 
referências temporais. 

(D) O parágrafo de desenvolvimento utiliza-se da 
descrição para corroborar a tese de que o Brasil está 
em destaque no mercado mundial.  

(E) No primeiro parágrafo, o assunto acerca da vigilância 
sanitária é apresentado para contextualizar a tese de 
que a vacinação é imprescindível no controle da febre 
aftosa no Brasil.  

 
Área livre 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 2 ________________________  
 

Assinale a alternativa em que o termo em negrito exerce a 
mesma função sintática que o termo sublinhado no trecho “O 
programa de controle da febre aftosa de um país é usado pelo 
mercado internacional como referência do seu sistema 
sanitário” (linhas de 7 a 9). 
 

(A) “O Plano Estratégico 2017-2026 do Programa 
Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA) foi 
elaborado para consolidar a condição sanitária 
conquistada no País” (linhas de 1 a 3) 

(B) “enfrentar os desafios da última etapa da erradicação 
da doença” (linhas 4 e 5) 

(C) “O plano foi delineado para ser executado entre 2017 
e 2026.” (linhas 15 e 16) 

(D) “Nele estão definidas as ações a serem desenvolvidas 
nos âmbitos estadual e nacional” (linhas 16 e 17) 

(E) “Nos últimos anos, o Brasil ganhou destaque no 
mercado mundial de produtos de origem animal devido 
à melhoria contínua da condição sanitária do seu 
rebanho.” (linhas de 11 a 14) 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 

Em “a evolução do status da doença no Brasil é fundamental para 
aumentar nossa participação no comércio internacional.” (linhas de 
9 a 11), os adjetivos exercem, respectivamente, função sintática de 
 

(A) adjunto adnominal e adjunto adnominal. 
(B) predicativo do sujeito e adjunto adnominal. 
(C) predicativo do sujeito e complemento nominal. 
(D) adjunto adnominal e complemento nominal. 
(E) predicativo do objeto e adjunto adnominal. 
 

QUESTÃO 4 ________________________  
 

Diante da necessidade de a Secretaria de Estado de Economia do 
Distrito Federal obter dados acerca do Plano Estratégico 2017-
2026 do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa 
(PNEFA), foi solicitada à coordenação competente a produção de 
um relatório. No que se refere à correspondência a ser utilizada 
para a referida solicitação, assinale a alternativa correta, de acordo 
com o Manual de Redação da Presidência da República. 
 

(A) O local, a data e a assinatura de quem expede o 
documento devem constar em folha isolada, para que 
esses dados não se confundam com os apresentados no 
corpo do ofício acerca da vigilância para febre aftosa. 

(B) O padrão ofício é adequado para a correspondência 
oficial nesta circunstância e deve ser apresentado com 
espaçamento duplo entre as linhas, a fim de promover 
a clareza textual. 

(C) Em ofício de solicitação, é imprescindível o emprego de 
linguagem técnica para que se possa observar a formação 
dos servidores na área de vigilância sanitária. 

(D) As comunicações oficiais devem apresentar interferências 
subjetivas de seu emissor, pois, assim, a solicitação 
torna-se mais convincente, e o técnico responsável poderá 
se dedicar melhor à pesquisa acerca da febre aftosa. 

(E) A impessoalidade em relação ao que se pretende saber 
sobre o Programa Nacional de Vigilância para Febre 
Aftosa deve nortear a elaboração do expediente oficial 
nesta situação. Dessa forma, a solicitação apresentada 
deve ser o mais objetiva possível. 
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Texto 2 para responder às questões de 5 a 7. 
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Reforma dos canais de irrigação garante 
segurança para produzir 

 
Os canais de irrigação foram concebidos no período da 

construção de Brasília, quando trouxeram os imigrantes para
desenvolverem a agricultura na capital federal.
Considerando que o clima árido da região provocava um
longo período de estiagem durante o ano, os canais seriam
uma forma de garantir a produção rural durante todo o ano. 

Eles foram construídos cortando regiões inteiras para
abastecer as propriedades por meio de canais de distribuição
secundários. Neles, a água desce por gravidade e abastece as
propriedades pelo caminho. Nos modelos a céu aberto, não 
há formas de controle da distribuição e as unidades mais
próximas do canal principal são beneficiadas, uma vez que o
volume de água recebido é maior. 

Nos períodos de seca, o problema se agrava e, em 
certos momentos, é necessário que se façam rodízios para
que ninguém fique completamente sem água. Um dos
projetos para gerir melhor o uso da água do DF é a
tubulação dos canais de irrigação. Segundo o assessor da
Emater, nos canais de irrigação a céu aberto, apenas 50% da 
água é aproveitada e o restante é perdido por meio de
infiltrações no solo e evapotranspiração. 

Em alguns canais revitalizados, havia produtores que
não viam água dos canais em suas propriedades há mais de
dez anos. Quando revitalizamos com a colocação de tubo de 
PVC ou PEAD, reduzimos essa perda de água por
evaporação ou infiltração a praticamente zero, além de
facilitar a distribuição. No canal a céu aberto, qualquer um
tira o que quiser. Já nos canais revitalizados, são feitas
caixas de alvenaria que padronizam a saída de água,
tornando possível atender todo mundo. Cada canal tem uma
realidade diferente, ou seja: tipos de uso, tamanho das
propriedades, topografia do terreno e disponibilidade de
água nos mananciais. Todos os projetos são individualizados
e cuidadosamente avaliados, buscando sempre as melhores
soluções técnicas, máximo de alcance entre os produtores,
mas sem deixar de considerar as questões econômicas,
sociais e ambientais”, explica o assessor da Emater. 

 
Disponível em: <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2022/11/07/
reforma-dos-canais-de-irrigacao-garante-seguranca-para-produzir/>. 

Acesso em: 20 dez. 2022, com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
Em “Nos modelos a céu aberto, não há formas de controle da 
distribuição e as unidades mais próximas do canal principal 
são beneficiadas, uma vez que o volume de água recebido é 
maior.” (linhas de 10 a 13), a correção gramatical e o sentido 
são mantidos se a forma verbal “há” for substituída por  
 
(A) acontecem e o sujeito de “há” se mantiver no plural. 
(B) ocorre e a estrutura seguinte se mantivesse. 
(C) ocorrem e o sujeito de “há” se mantiver no plural. 
(D) existe e o sujeito de “há” fosse “distribuição”. 
(E) existem e a estrutura seguinte se mantivesse. 
 

Área livre 
 
 
 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado exerce a 
mesma função sintática da palavra “que” no trecho “Em 
alguns canais revitalizados, havia produtores que não viam 
água dos canais em suas propriedades há mais de dez anos.” 
(linhas de 22 a 24). 
 
(A) “Cada canal tem uma realidade diferente” (linhas 30 

e 31) 
(B) “Considerando que o clima árido da região provocava 

um longo período de estiagem durante o ano, os canais 
seriam uma forma de garantir a produção rural durante 
todo o ano.” (linhas de 4 a 6) 

(C) “são feitas caixas de alvenaria que padronizam a saída 
de água” (linhas 28 e 29) 

(D) “Os canais de irrigação foram concebidos no período 
da construção de Brasília, quando trouxeram os 
imigrantes para desenvolverem a agricultura na capital 
federal.” (linhas de 1 a 3) 

(E) “Todos os projetos são individualizados e 
cuidadosamente avaliados” (linhas 33 e 34) 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
De acordo com o texto, a Emater-DF elabora projeto 
eliminando problemas de distribuição e perda d’água porque  
 
(A) o clima é árido na região, mas isso não provoca 

período de estiagem, pois este se caracteriza por ser 
curto e controlável e, assim, os canais são uma forma 
de garantir a produção rural durante todo o ano com 
volume de água maior. 

(B) é preciso evitar os rodízios, já que a população e os 
produtores locais sofrem muito com eles. 

(C) é necessário gerir melhor o uso da água do DF com a 
tubulação dos canais de irrigação. 

(D) considera-se que pelo menos 50% da água deva ser 
aproveitada, para que a população não sofra com 
infiltrações no solo e com evapotranspiração. 

(E) preocupa-se com as condições técnicas, privilegiando, 
entretanto, as questões sociais e o saneamento básico.  

 
Área livre 
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Texto 3 para responder às questões 8 e 9. 
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Hortas comunitárias reforçam a segurança 
alimentar da população 

 
Garantir uma alimentação de boa qualidade a um custo

mais baixo tem sido possível para pessoas com acesso às
seis hortas comunitárias urbanas existentes no DF. São duas
em São Sebastião, uma em Sobradinho, uma no Guará, uma
no Sudoeste e duas na Asa Norte. O coordenador do
Programa de Agricultura Urbana da Emater destacou a
possibilidade de transformar um terreno baldio em uma
horta produtiva e a integração que a iniciativa promove
entre as pessoas envolvidas. As hortas comunitárias são
regulamentadas pela Lei distrital nº 4.772, de 2007. 

Construir hortas no DF faz parte do Programa de
Agricultura Urbana da Emater, cujo objetivo é incentivar a
segurança alimentar. Os equipamentos podem ser
implementados em escolas e áreas públicas, unidades
públicas de saúde, prédios e áreas disponíveis da
administração direta e indireta, terrenos de utilidade pública
e terrenos particulares e condomínios. A Emater dá suporte
aos equipamentos com doação de insumos e assessoria
técnica. 

O coordenador da Política de Apoio à Agricultura
Urbana e Periurbana da Secretaria de Agricultura (Seagri) e
responsável pelo projeto das hortas urbanas disse que, além
das sete hortas já regularizadas, existem 17 em processo de 
regularização. “A Secretaria de Saúde, por exemplo, tem um
projeto de construção de quatro hortas de plantas
medicinais”, explicou. 

Uma das hortas mais conhecidas e efetivas da cidade é
a Girassol, em São Sebastião, construída em 2005 em um
terreno baldio. No início, a intenção dos participantes do
projeto era evitar a proliferação de ratos. Foram feitas duas
pequenas hortas e cercadas com tela. Hoje são 5 mil m² de
área plantada. A coordenadora do projeto agora aguarda
ansiosa a chegada do dia 12, quando a horta receberá o
documento de regularização. 

 

Disponível em: <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2022/11/03/r-4a-
hortas-comunitarias-reforcam-a-seguranca-alimentar-da-populacao/>. 

Acesso em: 20 dez. 2022.
 

QUESTÃO 8 _______________________  
 

De acordo com o texto, no Distrito Federal, hortas são 
construídas com o objetivo de  
 

(A) regularizar terrenos baldios nas regiões 
administrativas. 

(B) evitar a proliferação de ratos. 
(C) alimentar escolas e hospitais com comida mais 

saudável. 
(D) incentivar a segurança alimentar da população em 

geral. 
(E) diminuir o consumo de medicamentos, dando suporte a 

hortas com plantas medicinais. 
 

QUESTÃO 9 _______________________  
 

Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são 
acentuados por serem paroxítonos. 
 

(A) Disponíveis, áreas, prédios 
(B) São Sebastião, além, comunitárias 
(C) Saúde, áreas, públicas 
(D) Proliferação, construída, regularização 
(E) Alimentação, Guará, dá 

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, 
GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA 

DO DF E DA RIDE 
Questões 10 e 11 

 

QUESTÃO 10 _______________________  
 

Vargem Bonita é uma das regiões rurais do Distrito 
Federal (DF) com forte concentração de imigrantes e 
descendentes de japoneses. Atrás apenas da região de 
Brazlândia no tamanho da comunidade nipônica, Vargem 
Bonita tem 60% das propriedades rurais ocupadas por 
famílias japonesas. Assim como em Brazlândia, a maioria 
dessas famílias veio para o local antes da inauguração de 
Brasília – por volta de 1957 – com a missão de produzir 
alimentos para a capital federal. 
 

Disponível em: <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/0 
5/21/__trashed/>. Acesso em: 2 dez. 2022, com adaptações. 

 
O Núcleo Rural Vargem Bonita é uma importante área de 
produção agrícola do DF e destaca-se na 
 
(A) olericultura, com produção de hortaliças como alface, 

agrião e couve.
(B) produção de grãos, com destaque para soja e milho. 
(C) criação de gado leiteiro e produção de lacticínios. 
(D) silvicultura para produção de eucalipto. 
(E) fruticultura irrigada, com destaque para laranja e 

mamão. 
 

QUESTÃO 11 _______________________  
 

Barragem do Descoberto, Distrito Federal / Goiás 
 

 
Disponível em: <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2022/01/03>. 

Acesso em: 3 dez. 2022. 

 
A barragem do rio Descoberto, localizada na região 
administrativa de Brazlândia, no limite com o município 
goiano de Águas Lindas de Goiás, é um grande reservatório 
de água potável no Distrito Federal. Com base no exposto, a 
respeito da bacia hidrográfica que integra o rio Descoberto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Bacia do rio Preto 
(B) Bacia do Paranoá 
(C) Bacia do São Francisco 
(D) Bacia dos rios Tocantins-Araguaia 
(E) Bacia do Paraná 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA E DO SISTEMA 
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI-GDF) 

Questões de 12 a 14 
 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
O órgão gestor do Sistema Eletrônico de Informações no 
âmbito do Governo do Distrito Federal (SEI-GDF) é a 
Secretaria 
 
(A) de Estado de Tecnologia (Setec), por meio da 

Secretaria Executiva de Gestão Administrativa 
(Segea). 

(B) Executiva de Gestão Administrativa (Segea), por meio 
da Secretaria de Estado de Economia (SEEC). 

(C) de Estado de Economia (SEEC), por meio da Secretaria 
Executiva de Gestão Administrativa (Segea). 

(D) de Estado de Economia (SEEC), por meio da 
Secretaria Executiva de Planejamento (SEP). 

(E) de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF). 
 

QUESTÃO 13 ______________________  
 
Uma modalidade comum de ataques cibernéticos se utiliza de 
programas para edição de texto, planilhas ou apresentações 
para incluir código malicioso e autorreplicável em rotinas 
pré-definidas que são incorporadas aos documentos 
manipulados por esses aplicativos. Essa modalidade de 
ataque denomina-se 
 
(A) vírus de macro. 
(B) SQL injection. 
(C) exploit. 
(D) cavalo de Troia. 
(E) middleware. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 
Um servidor público, técnico de desenvolvimento e 
fiscalização agropecuária, lotado na administração direta do 
Distrito Federal e no exercício das atividades inerentes a seu 
cargo, integra a gestão do Sistema Eletrônico de Informações 
no âmbito do Governo do Distrito Federal (SEI-GDF) como 
um(a) 
 
(A) órgão gestor. 
(B) unidade setorial de gestão. 
(C) usuário externo. 
(D) usuário do SEI-GDF. 
(E) unidade técnica de gestão. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 
Questões de 15 a 18 

 

QUESTÃO 15 _______________________  
 

Considere hipoteticamente que, em determinado zoológico, 
há 16 veterinários responsáveis técnicos por equídeos, 10 
responsáveis técnicos por ruminantes e, entre esses 26 
veterinários, há alguns que são responsáveis por equídeos e 
por ruminantes. Sabe-se que os responsáveis apenas por 
equídeos é o dobro do número de responsáveis apenas por 
ruminantes. Quantos veterinários são responsáveis por 
equídeos e por ruminantes? 
 

(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 5 
(E) 6 
 

QUESTÃO 16 _______________________  
 

Considere que, de 30 propriedades rurais, 40% têm produção 
de orgânicos. Entre os produtores de orgânicos, 3 têm gado 
leiteiro. No grupo de produtores orgânicos, qual é o 
percentual de criadores de gado leiteiro? 
 

(A) 10% 
(B) 15% 
(C) 20% 
(D) 25% 
(E) 40% 
 

QUESTÃO 17 _______________________  
 

Suponha que três analistas agropecuários, nomeados como 
A, B e C, fizeram a fiscalização de defensivos agrícolas em 
73 propriedades rurais do Distrito Federal. Se B fiscalizou 
cinco propriedades a mais que A, que, por sua vez, fiscalizou 
sete propriedades a mais que C, qual é o número de 
propriedades fiscalizadas por B? 
 

(A) 30 
(B) 35 
(C) 37 
(D) 40 
(E) 43 
 

QUESTÃO 18 _______________________  
 

Suponha que três fiscais agropecuários, chamados de A, B e C, 
farão uma inspeção em três propriedades produtoras de suínos, 
P1, P2 e P3, e cada um fiscalizará uma única propriedade. Se a 
escolha é totalmente aleatória, qual é a probabilidade de A 
fiscalizar P1, B fiscalizar P2 e C fiscalizar P3? 
 

(A)   
 

(B)   
 

(C)   
 

(D)   
 

(E)   
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PLANO DISTRITAL DE POLÍTICA PARA MULHERES 
Questões 19 e 20 

 
Texto 4 para responder às questões 19 e 20. 
 

Hortas comunitárias reforçam a segurança  
alimentar da população 

 
Uma das hortas mais conhecidas e efetivas da cidade 

é a Girassol, em São Sebastião, construída em 2005 em um 
terreno baldio. A coordenadora do projeto agora aguarda 
ansiosa a chegada do dia 12, quando a horta receberá o 
documento de regularização. De lá para cá, o ganho não foi 
apenas em espaço físico. As responsáveis pela horta Girassol 
tiveram o reconhecimento do trabalho realizado. Já ganharam 
um prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo 
projeto. A horta ficou em segundo lugar no concurso da 
Melhor Iniciativa Urbana, promovido pela Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema), e foi vencedora do Prêmio BRB na 
categoria que reúne trabalhos geridos por mulheres. 

Não se sabe ao certo o volume da produção da horta, 
mas sim o destino do que é cultivado nas terras da Girassol. 
Parte da colheita é vendida a preço de custo para pessoas que 
fazem parte da Comunidade que Sustenta a Agricultura 
(CSA). A comunidade paga por mês e recebe uma cesta 
básica por semana com os produtos da horta. Outra parte é 
vendida à população em geral, e o excedente é doado à 
creche Espaço Interativo Nova Geração. 

 
Disponível em: <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2022/11/03/r-4a-

hortas-comunitarias-reforcam-a-seguranca-alimentar-da-populacao/>. 
Acesso em: 20 dez. 2022, com adaptações. 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 
Assinale a alternativa que contempla uma das metas do Eixo 
9 – Igualdade para as mulheres jovens, mulheres idosas e 
mulheres com deficiência – do II Plano Distrital de Políticas 
para as Mulheres 2020-2023 (II PDPM), publicado pela 
Secretaria de Estado da Mulher do Governo do Distrito 
Federal (GDF), que corrobora ideias apresentadas no texto 
acerca do projeto das hortas comunitárias. 
 
(A) Aumentar o acesso de meninas e de mulheres jovens 

ao mercado de trabalho.  
(B) Diminuir as formas de violência e de discriminação 

contra meninas por meio da garantia de acesso aos 
equipamentos públicos e aos projetos governamentais.  

(C) Ampliar o acesso de mulheres jovens, idosas e com 
deficiência ao mercado de trabalho.  

(D) Articular o empreendimento rural ao urbano para que 
mulheres idosas possam trabalhar, pois elas 
compreendem mais o campo que mulheres jovens. 

(E) Ampliar o número de mulheres em zonas rurais para 
que sejam atendidas por programas nas áreas da 
assistência social. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde ao Eixo do II Plano 
Distrital de Políticas para as Mulheres 2020-2023 (II PDPM), 
publicado pela Secretaria de Estado da Mulher do Governo 
do Distrito Federal (GDF), que explicitamente apresenta o 
tema abordado pelo texto Hortas comunitárias reforçam a 
segurança alimentar da população. 
 
(A) Eixo 3 – Saúde integral das mulheres, direitos sexuais 

e reprodutivos 
(B) Eixo 1 – Igualdade no mundo do trabalho e autonomia 

econômica 
(C) Eixo 4 – Enfrentamento de todas as formas de 

violência contra as mulheres 
(D) Eixo 8 – Enfrentamento do racismo, sexismo, 

lesbofobia e transfobia 
(E) Eixo 9 – Igualdade para as mulheres jovens, mulheres 

idosas e mulheres com deficiência 
 

Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Questões de 21 a 28 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 

No que se refere às fontes do direito administrativo, o 
Regimento Interno da Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal 
(Decreto Distrital no 39.442/2018)  
 
(A) não pode ser considerado como fonte do direito 

administrativo, pois não foi expedido pela esfera 
federal de poder. 

(B) é fonte primordial do direito administrativo, por se 
tratar de ato normativo e em homenagem ao princípio 
da legalidade. 

(C) é fonte primária do direito administrativo, pois é o 
conjunto de teses, construções teóricas e formulações 
descritivas acerca do direito positivo, produzida pelos 
estudiosos do direito.  

(D) não pode ser considerado como fonte do direito 
administrativo, pois é apenas um documento que 
apresenta os dispositivos legais existentes no Código 
Administrativo. 

(E) é fonte secundária do direito administrativo, 
assemelhando-se, em hierarquia, à jurisprudência. 

 

QUESTÃO 22 ______________________  
 

Acerca da classificação dos atos administrativos, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Atos discricionários são os que a Administração 
pratica sem margem alguma de liberdade de decisão, 
pois a lei previamente determinou o único 
comportamento possível a ser adotado. 

(B) Atos de gestão são atos internos da Administração 
Pública, relacionados às rotinas de andamento dos 
variados serviços executados por seus órgãos e suas 
entidades administrativos. 

(C) Atos vinculados são aqueles que a Administração pode 
praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e 
nos limites da lei, quanto a seu conteúdo, seu modo de 
realização, oportunidade e conveniência 
administrativa. 

(D) Atos de império são aqueles que a Administração 
impõe coercitivamente aos administrados, criando para 
eles obrigações ou restrições, de forma unilateral e 
independentemente de sua anuência. 

(E) Atos de expediente são praticados pela Administração 
na qualidade de gestora de seus bens e serviços, sem 
exercício da supremacia sobre os particulares. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 _______________________  
 
Em relação ao estágio probatório, nos termos da Lei 
Complementar no 840/2011, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ao longo do estágio probatório, são avaliadas a 

aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor para o 
desempenho do cargo, com a observância apenas dos 
fatores de assiduidade, pontualidade e produtividade. 

(B) Até o trigésimo mês do estágio probatório, a avaliação 
é feita semestralmente, com pontuação por notas 
numéricas de zero a dez. 

(C) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 
de provimento efetivo fica sujeito ao estágio 
probatório pelo prazo de dois anos. 

(D) Em qualquer situação, é vedado à Administração 
Pública conceder licença não remunerada ou autorizar 
afastamento sem remuneração ao servidor em estágio 
probatório. 

(E) Durante a licença remunerada por motivo de doença 
em pessoa da família do servidor, a contagem do prazo 
do estágio probatório é mantida. 

 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
Os atributos da discricionariedade, coercibilidade e 
autoexecutoriedade referem-se ao poder 
 
(A) vinculado. 
(B) discricionário. 
(C) de polícia. 
(D) disciplinar. 
(E) hierárquico. 
 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
De acordo com o Regimento Interno da Secretaria de Estado 
da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do 
Distrito Federal (Seagri-DF), assinale a alternativa que 
apresenta competências da Seagri-DF. 
 
(A) Formular diretrizes e políticas governamentais na área 

da segurança alimentar e promover, coordenar e 
executar programas na área da aquicultura. 

(B) Promover, coordenar e executar programas, projetos, 
ações e atividades em produção e fomento 
agropecuário e desenvolvimento agrário. 

(C) Implementar a política de defesa sanitária vegetal e 
comandar os conselhos vinculados. 

(D) Gerir o Fundos de Aval do Distrito Federal (FADF) e 
coordenar a execução das políticas urbanas de 
desenvolvimento, abastecimento e planejamento. 

(E) Formular diretrizes e políticas governamentais na área 
da agricultura e promover a universalização dos 
serviços públicos para a população da área rural em 
articulação com as demais secretarias de Estado. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 26 ______________________  
 
O Decreto Distrital no 39.442/2018 aprova o Regimento 
Interno da Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal 
(Seagri-DF). Com base no referido diploma legal, assinale a 
alternativa que indica as áreas de atuação da Seagri. 
 
(A) Fomento agropecuário e enfrentamento ao subemprego 
(B) Agricultura, pecuária, aquicultura e assistência técnica 

e extensão rural 
(C) Defesa sanitária vegetal e cursos instrutórios às boas 

práticas agrícolas 
(D) Insumos utilizados nas atividades agropecuárias e 

modernização da Administração Pública 
(E) Terras públicas rurais e combate ao fracionamento 

irregular do solo 
 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
A Lei Distrital no 4.990/2012 regula o acesso à informação 
no Distrito Federal e, em seu art. 4o, estabelece conceitos 
próprios. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta 
o conceito de tratamento da informação. 
 
(A) Qualidade da informação que pode ser conhecida e 

utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas 
autorizados. 

(B) Unidade de registro de informações, qualquer que seja 
o suporte ou o formato. 

(C) Qualidade da informação coletada na fonte, com o 
máximo de detalhamento possível, sem modificações. 

(D) Dados, processados ou não, que podem ser utilizados 
para a produção e para a transmissão de conhecimento, 
contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 

(E) Conjunto de ações referentes à produção, à recepção, à 
classificação, à utilização, ao acesso, à reprodução, ao 
transporte, à transmissão, à distribuição, ao 
arquivamento, ao armazenamento, à eliminação, à 
avaliação, à destinação ou ao controle da informação. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Segundo a Lei no 14.133/2021, assinale a alternativa que 
corresponde aos critérios de julgamento das propostas. 
 
(A) Menor preço; maior desconto; melhor técnica ou 

conteúdo artístico; técnica e preço; maior lance; maior 
retorno econômico. 

(B) Maior preço; maior desconto; melhor técnica ou 
conteúdo artístico. 

(C) Maior preço; melhor técnica; técnica e preço; 
desenvolvimento nacional sustentável. 

(D) Menor preço; melhor técnica; técnica e preço; maior 
lance ou oferta. 

(E) Menor preço; melhor desconto; maior técnica ou 
conteúdo artístico; técnica e preço; maior lance; maior 
retorno de desenvolvimento nacional sustentável. 

 
Área livre 

 
 
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Questões de 29 a 33 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
De acordo com o texto constitucional de 1988, são 
considerados princípios fundamentais da República 
Federativa do Brasil 
 
(A) a soberania e o transporte. 
(B) o pluralismo político e a propriedade privada. 
(C) a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 
(D) os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e a 

liberdade de associação. 
(E) a dignidade da pessoa humana e a liberdade de 

reunião. 
 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
Acerca dos novos paradigmas de interpretação 
constitucional, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A mutação constitucional está associada à plasticidade 

das normas constitucionais e permite a transformação 
do sentido e do alcance de normas da Constituição, 
sem que se altere a redação do seu texto. 

(B) A interpretação jurídica é uma atividade empírica, 
informada por métodos, técnicas e parâmetros, que 
dispensa a exigência de legitimidade, de racionalidade 
e de controlabilidade. 

(C) Para uma interpretação constitucional adequada, é 
necessário que o intérprete rompa os vínculos 
substantivos com o objeto interpretado.  

(D) A interpretação constitucional é uma modalidade 
dissociada da interpretação jurídica. 

(E) Quanto ao seu status jurídico, as normas 
constitucionais são dotadas de inferioridade jurídica 
em relação às demais normas do sistema. 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Atendidas as qualificações profissionais, o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão necessita de 
autorização do Estado. 

(B) Aos que comprovarem insuficiência de recursos, o 
Estado prestará assistência jurídica parcial e cobrará 
remuneração módica.  

(C) As entidades associativas têm legitimidade para 
representar seus filiados judicialmente ou 
extrajudicialmente, sem necessidade de autorização 
expressa. 

(D) Nos termos da lei, é assegurado o direito à proteção 
dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. 

(E) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá fazer uso de propriedade particular, 
sem que o proprietário tenha direito a qualquer tipo de 
indenização ulterior, mesmo em caso de dano. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 32 ______________________  
 
De acordo com a organização político-administrativa do 
Estado brasileiro, compete privativamente à União legislar 
acerca de 
 
(A) direito penitenciário. 
(B) direito agrário. 
(C) proteção ao meio ambiente. 
(D) direito econômico. 
(E) direito urbanístico. 
 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta atribuição privativa do 
presidente da República, de acordo com o texto da 
Constituição Federal de 1988. 
 
(A) Autorizar referendo e convocar plebiscito. 
(B) Prover os cargos de juiz de carreira da respectiva 

jurisdição. 
(C) Resolver definitivamente assuntos acerca de tratados, 

acordos ou atos internacionais que acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

(D) Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, 
autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma 
dessas medidas. 

(E) Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E LEI 
COMPLEMENTAR No 840/2011 (REGIME JURÍDICO DOS 

SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL) 
Questões de 34 a 37 

 

QUESTÃO 34 _______________________  
 

Acerca do regime e da jornada de trabalho, nos termos da Lei 
Complementar no 840/2011, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O regime de trabalho poderá ser ampliado, de acordo 
com o interesse da Administração, mesmo sem 
anuência do servidor.  

(B) O serviço noturno é aquele prestado entre as 20 horas 
de um dia e as 4 horas do dia seguinte. No caso, a hora 
é considerada como tendo 50 minutos.  

(C) É permitido ao servidor ausentar-se do serviço, sem 
necessidade de comunicação prévia à chefia, por até 
um dia, para se alistar como eleitor.  

(D) É possível a concessão de horário especial ao servidor 
que possua dependente com deficiência. 

(E) As faltas justificadas configuram inassiduidade habitual. 
 

QUESTÃO 35 _______________________  
 

Com base na Lei Complementar no 840/2011, em relação ao 
auxílio-transporte, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O auxílio-transporte é concedido a todos os servidores 
públicos, independentemente de solicitação ou de 
comprovação de requisitos.  

(B) É facultado ao servidor optar pela percepção do auxílio 
referente ao deslocamento da repartição pública para 
outro local de trabalho ou vice-versa. 

(C) O órgão de lotação do servidor deve proceder ao 
pagamento do auxílio-transporte no mês seguinte ao da 
utilização de transporte coletivo. 

(D) O pagamento do auxílio-transporte deverá ser 
realizado necessariamente em pecúnia. 

(E) O auxílio-transporte é devido ainda que o órgão 
proporcione, por meio de terceiros contratados, o 
transporte do servidor para o trabalho. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 

De acordo com o disposto na Lei Orgânica do Distrito 
Federal, o Distrito Federal organiza-se em regiões 
administrativas, com vistas a (à) 
 

(A) aumentar os gastos públicos.  
(B) promover os direitos humanos. 
(C) melhoria da qualidade de vida. 
(D) preservação dos interesses individuais.  
(E) centralização administrativa.  
 

QUESTÃO 37 _______________________  
 

De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal (DF), 
assinale a alternativa correta.  
 

(A) O hino não é considerado símbolo do DF. 
(B) Não compete ao DF, na execução de seu programa de 

desenvolvimento econômico-social, buscar a integração 
com a região do entorno do Distrito Federal. 

(C) A Lei Orgânica do DF prevê apenas o plebiscito como 
meio de participação popular. 

(D) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto indireto, excepcionalmente secreto.  

(E) O território do DF abrange o espaço físico geográfico 
que se encontra sob seu domínio e jurisdição. 

 



 

PÁGINA 10/11 
TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

201 – AGENTE ADMINISTRATIVO – TIPO “A” 
CONCURSO PÚBLICO – SEAGRI 

 

CONHECIMENTO DE ACORDO COM A ESPECIALIDADE 
Questões de 38 a 50 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
A administração científica, cujo berço foi a Sociedade 
Americana dos Engenheiros Mecânicos presidida por 
Frederick Winslow Taylor, desenvolveu-se em três 
momentos distintos. Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica própria da última fase. 
 
(A) Estudo sistemático do tempo 
(B) Definição de tempos padrão 
(C) Sistema de administração de tarefas 
(D) Distinção entre técnicas e princípios 
(E) Definição de princípios de administração do trabalho 
 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
Até os dias atuais, Henry Ford tem o seu nome associado ao 
início do estudo da administração e foi o principal precursor 
da divisão do trabalho ao criar a linha de montagem móvel 
que atuava sobre dois princípios específicos da produção em 
massa: peças padronizadas e trabalhador especializado. 
Assinale a alternativa que está diretamente relacionada ao 
segundo princípio mencionado. 
 
(A) Simplificação das peças 
(B) Máquinas especializadas 
(C) Simplificação do processo produtivo 
(D) Sistema universal de fabricação e calibragem 
(E) Peças e máquinas localizadas no posto de trabalho 
 

QUESTÃO 40 ______________________  
 
Há muito tempo, a qualidade deixou de ser uma vantagem 
competitiva no mercado. Justamente por isso, as 
organizações devem buscar investir em planos e em 
programas que as auxiliem na realização de suas atividades a 
partir de uma equação de custo que pode ser dividida em 
duas categorias: custos de prevenção e custos de avaliação. 
Assinale a alternativa que apresenta um custo pertencente à 
segunda categoria mencionada. 
 
(A) Mensuração e teste de matérias-primas e insumos da 

produção 
(B) Planejamento do processo de controle da qualidade 
(C) Desenvolvimento de produtos com qualidade 
(D) Desenvolvimento de sistemas de produção 
(E) Desenvolvimento de fornecedores 
 

QUESTÃO 41 ______________________  
 
Assinale a alternativa que indica a era da administração de 
qualidade, cuja característica é o controle de qualidade 
realizado a partir de produtos e serviços inspecionados com 
base em amostras. 
 
(A) Inspeção 
(B) Verificação 
(C) Qualidade total 
(D) Controle estatístico 
(E) Controle técnico científico 

QUESTÃO 42 _______________________  
 
Um dos grandes teóricos da motivação e do desempenho foi 
Maslow, muito conhecido por ter criado uma pirâmide das 
necessidades humanas, dividida em cinco categorias.  
 
Assinale a alternativa que apresenta essas necessidades.  
 
(A) Fisiológicas, de segurança, participação, estima e 

autorrealização 
(B) Fisiológicas, de segurança, estima, autonomia e 

autorrealização 
(C) Fisiológicas, de participação, esforço individual, 

recompensas e estima 
(D) Fisiológicas, de participação, estima, metas pessoais e 

autorrealização 
(E) Fisiológicas, de segurança, estima, metas pessoais e 

recompensas 
 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
A teoria motivacional em que as pessoas se esforçam para 
alcançar resultados ou recompensas que julgam ser 
importantes, ao mesmo tempo em que evitam os resultados 
indesejáveis é a teoria 
 
(A) do reforço. 
(B) da fixação de objetivos. 
(C) da expectativa. 
(D) da avaliação cognitiva. 
(E) das necessidades. 
 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
Segundo Robbins (2005), existem quatro características para 
a criação de equipes eficazes. São elas: projeto de trabalho, 
composição, contexto e processo. A característica contexto 
apresenta quatro fatores que estão relacionados ao 
desempenho das equipes. Assinale a alternativa que 
apresenta um desses fatores. 
 
(A) Personalidade 
(B) Diversidade 
(C) Propósito comum 
(D) Metas específicas 
(E) Clima de confiança 
 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
A eficiência é um princípio da administração de recursos, 
parâmetro básico de mensuração e de avaliação de 
desempenho. Dois critérios específicos devem ser 
considerados, de forma isolada, para avaliação da eficiência. 
São eles 
 
(A) inteligência e qualidade. 
(B) inteligência e produtividade. 
(C) produtividade e qualidade. 
(D) flexibilidade e produtividade. 
(E) qualidade e velocidade. 
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QUESTÃO 46 ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta a definição de equipe 
multifuncional.  
 
(A) Abrange grupos de diferentes departamentos, que se 

reúnem algumas horas por semana para discutir formas 
de melhorar a qualidade e a eficiência do trabalho. 

(B) É composta por funcionários do mesmo nível 
hierárquico, mas de diferentes setores da empresa, que 
se reúnem para cumprir uma tarefa. 

(C) É caracterizada por usar a tecnologia da informática 
para reunir seus membros fisicamente dispersos e 
permitir que eles atinjam um objetivo comum. 

(D) É um grupo de pessoas que realizam trabalhos 
relacionados ou independentes, solucionam problemas, 
implementam as soluções e assumem a 
responsabilidade pelos resultados. 

(E) É um grupo que busca um objetivo em comum.  
 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
De acordo com o teórico Douglas McGregor, a liderança não 
é um atributo da pessoa, mas sim uma combinação complexa 
de quatro elementos. Assinale a alternativa que indica dois 
desses quatro elementos. 
 
(A) Características do líder e recompensa  
(B) Características dos liderados e recompensa 
(C) Tarefa a ser realizada e apoio 
(D) Características do líder e tarefa a ser realizada  
(E) Características do líder e reconhecimento 
 

QUESTÃO 48 ______________________  
 
Acerca dos tipos de lideranças comumente encontrados nas 
organizações, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O líder orientado para pessoas tende a focar no próprio 

funcionário ou grupo, enfatiza as relações humanas e o 
desenvolvimento da capacidade de trabalhar em 
equipe. 

(B) A liderança orientada para a tarefa compreende os 
comportamentos classificados dentro de um modelo 
democrático. 

(C) A eficácia do estilo de liderança não depende de seu 
efeito sobre o desempenho da tarefa e a satisfação do 
influenciado. 

(D) O líder que oferece recompensas materiais é o líder 
situacional. 

(E) Quanto mais concentrado for o poder de decisão do 
líder, menos autocrático será seu comportamento. 
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QUESTÃO 49 _______________________  
 
De acordo com Maximiano, importante pesquisador da área 
da administração, assinale a alternativa que apresenta a 
definição de controle formal.  
 
(A) É a exigência que alguém sente para comportar-se de 

determinada maneira, independentemente de chefes ou 
colegas. 

(B) É a promoção da participação das pessoas na definição 
e na avaliação de seu próprio desempenho.

(C) É o processo de avaliar, informar e reforçar ou corrigir 
o comportamento humano. 

(D) É exercido por um conjunto de pessoas sobre qualquer 
um de seus membros, com o objetivo de que ajuste seu 
comportamento às crenças, aos valores e às normas 
criadas por esse mesmo grupo. 

(E) É a possibilidade de uma figura de autoridade utilizar o 
poder racional-legal de seu cargo para induzir ou para 
inibir algum comportamento. 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
O triângulo de tomada de decisões logísticas é composto por 
três faces: estratégia de estocagem, estratégia de transporte e 
estratégia de localização. Assinale a alternativa 
correspondente a uma decisão relacionada à última faceta 
apresentada. 
 
(A) Métodos de controle 
(B) Disposição de estoque 
(C) Armazenamento público/próprio 
(D) Roteamento/cronograma dos envios 
(E) Tamanho/consolidação do embarque 
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