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TTÉÉCCNNIICCOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  
 
 
 

AATENÇÃO 
 
�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) 

questões de Noções de Informática, 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.   

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o 

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição. 

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um 

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide 

com o seu Número de Inscrição. 

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em 

silêncio. 

 
 

BOA SORTE ! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 1 para as questões 01 e 02. 
 

Quando a justiça entra em conflito com a lealdade, essa última geralmente leva a melhor. Muitos de 
nós alimentamos e protegemos nossas famílias antes de podermos pensar nas necessidades de 
nossos vizinhos. Muitos de nós estamos muito mais interessados no bem-estar dos nossos 
compatriotas do que na situação das pessoas do outro lado do mundo. 

(Folha de S. Paulo, 1996, adaptado) 
 
01. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que o(a) 
 
A) senso de justiça entre indivíduos de povos diferentes é superior à lealdade que se dispensa aos familiares mais próximos.  
B) lealdade geralmente prevalece sobre a justiça quando há conflito entre as duas forças. 
C) pensamento relativo às necessidades dos nossos conhecidos é secundário em relação às preocupações com os familiares. 
D) interesse pelas causas nacionais é prioritário em relação aos contextos do exterior. 
E) solidariedade entre pessoas de uma mesma nacionalidade sobrepõe-se à solidariedade para com os povos estrangeiros. 
 
02. Leia as alternativas abaixo e assinale a que NÃO apresenta erro de ortografia.  
 
A) A impugnação estabelecida no Parecer não ficou adistrita a uma única modalidade de gratificação. 
B) A exigência de titulação para o ingresso na Carreira não deveria existir, mas advêm da própria necessidade de qualificação do pessoal. 
C) Temos a honra de restituir a esse Departamento o processo anexo, referente aos servidores aprovados no concurso de ascenção funcional. 
D) Nesses casos, deverão ser obedecidas as exigências legais e regulamentares atinentes às funções gratificadas.  
E) É necessário que o solicitante apresente uma nova proposta em que esteja eluscidada a forma como pretende financiar o empreendimento.  
 
TEXTO 2 para as questões 03 e 04. 
 

Tal como a chuva caída 
Fecunda a terra no estio 
Para fecundar a vida, 
O trabalho se inventou. 
Feliz quem pode orgulhoso 
Dizer: — Nunca fui vadio 
E se hoje sou venturoso, 
Devo ao trabalho o que sou. 

(Olavo Bilac, O trabalho) 
 
03. Compreender um texto implica apreender os valores que são defendidos por quem o propõe. Assinale a opção que apresenta a 

afirmativa valorizada pelo autor. 
 
A) O trabalho assim como a felicidade são próprios do ser humano. 
B) O trabalho rural tem mais valor do que o urbano. 
C) A vadiagem e o orgulho são prejudiciais ao homem. 
D) É venturoso quem trabalha sem reclamar. 
E) O trabalho dignifica a vida.  
 
04. Sobre a palavra CAÍDA, é correto afirmar que 
 

I.  é uma proparoxítona. 
II.  apresenta um ditongo aberto 
III. as palavras SAÍDA – EGOÍSMO – PAÍS são acentuadas pela mesma regra que a acentua. 
IV.  a palavra CAÍDA recebe acento, porque o i é tônico como segunda vogal de hiato.   

 
Estão CORRETAS 
 
A) I – II. B) II – III. C) III – IV.  D) I – IV. E) II – IV. 
 
TEXTO 3 para a questão 05. 
 

“Fábia, filha exemplar, soluçava muito e aos gritos chamava por seu brinquedo rústico, que ganhara de seu pai na 
manhã anterior. Mal podia esperar para encontrá-lo.”  

 
05. O erro no emprego de PORQUE está na opção 
 
A) Veja porque Fábia gritou.  
B) Por que Fábia estava chorando?  D) Fábia ignora por que o brinquedo sumiu. 
C) Chorou porque perdeu o brinquedo. E) Não sei por que desse sumiço. 
 
TEXTO 4 para as questões de 06 a 10. 
 

“Denominam-se pronomes de tratamento certas palavras e locuções que valem por verdadeiros pronomes pessoais, 
como: você, Vossa Excelência.” 

Cunha & Cintra, 2001. 
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06. Na linguagem formal, o tratamento Vossa Eminência deve ser necessariamente usado para 
 
A) príncipes. B) cardeais.  C) reis. D) reitores. E) imperadores. 
 
07. Leia as assertivas, abaixo, atentando para o emprego da pontuação. 
 

I. “Achava os homens declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, triviais.” (Machado de Assis). A 
vírgula sublinhada foi empregada para separar elementos de mesma função sintática. 

II. Recife, 05 de setembro de 2008. O uso da vírgula é facultativo para separar, na datação de um escrito, o nome do lugar. 
III. “— Contigo, contigo, Antônio Machado,  
 Fora bom passear.” (C. Meireles). A vírgula sublinhada foi empregada para isolar elementos repetidos. 

 
Sobre as assertivas, está(ão) CORRETA (S): 
 
A) I.  B) II. C) III. D) I e II.  E) I e III.  
 
08. Quanto às exigências da norma culta, assinale a opção que apresenta ERRO de regência verbal. 
 
A) O objetivo precípuo do projeto subsiste e está explicitado de forma clara e concisa. 
B) As normas deste Departamento preconizam austeridade na destinação dos recursos públicos. 
C) As disposições regulamentares prescrevem a vinculação dos recursos aos projetos já aprovados pelo Conselho Superior. 
D) A Instituição ressarcirá ao requerente dos prejuízos provenientes da transferência para as novas instalações. 
E) O enquadramento do funcionário retroage à data em que adquiriu o direito por tempo de serviço. 
 
09. Anteponha aos períodos C ou E, consoante a concordância nominal esteja Certa ou Errada.  
 

(   )  Segue, em anexo, vários documentos solicitados pela Instituição. 
(   )  —Muito obrigado! Disse João a Karina. 
      —Muito obrigada! Disse Karina a João. 
(   ) Ela mesmo teve coragem para redigir uma carta solicitando a demissão. 
(   ) Por gentileza, mais amores e menos confiança. 

 
A seqüência obtida é a seguinte:  
 
A) C – C – C – C. B) C – C – E – C. C) C – C – E – E.  D) C – E – C – E. E) E – E – C – C. 
 
10. Considere as construções: 
 

I.  Às cinco horas, fui à escola e assisti ao sermão do professor Antônio. 
II.  Entreguei o livro à todos.  
III.  Seus móveis eram todos a Luís XV. 
IV.  A falta de dinheiro leva-nos à circunstâncias absurdas. 
V.  Ando à procura de quem foi à biblioteca procurar o livro de minha autoria. 

 
Apresenta(m) ERRO (s) quanto à omissão ou presença do sinal indicativo da crase. 
 
A)Todas as frases, excetuando-se as de número I e V.  
B) Somente uma das frases.  D) Somente as frases I e II. 
C) Todas as frases de número ímpar. E) Somente as frases II, III e V. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. A Internet está evoluindo. Muitos empreendimentos em tecnologia da informação e comunicação a têm utilizado como 
plataforma para suas aplicações. Existem vários tipos de softwares, que utilizamos através do navegador de web (por exemplo, 
Internet Explorer). Qual tipo de software colaborativo permite a edição coletiva dos documentos, usando um sistema o qual não 
necessita que o conteúdo tenha de ser revisto antes da sua publicação, utilizando uma linguagem de marcação muito simples e 
eficaz através da utilização de um navegador web?  

 
A) Arquivo texto. B) Wiki. C) Podcast. D) Site. E) Excel. 
 
12. O correio eletrônico é um instrumento essencial na comunicação corporativa, trazendo grandes benefícios à rotina de trabalho. 

Através do envio e recebimento de mensagens, podemos manter uma interação contínua com outros profissionais.  Mas algumas 
mensagens enviadas para nosso e-mail possuem mensagem comercial não solicitada. Este tipo de mensagem é conhecida como 

 
A) Spam. B) Trojan. C) Pop3. D) SMTP. E) Memorando. 
 
13. O termo banco de dados foi criado inicialmente pela comunidade de computação, para indicar coleções organizadas de dados 

armazenados em computadores digitais. Foram desenvolvidos vários Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados – SGBD, como 
Oracle, MySql e outros. Qual o nome do SGBD, proprietário da Microsoft, que permite ao usuário de desktop administrar seus 
dados? 

 
A) Postgress. B) Interbase. C) Dbase. D) Access. E) Excel. 
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14. Na época em que o sistema operacional DOS era a única opção para organizar programas, arquivos e pasta nos computadores, 
esta ação era executada pelo usuário através da linha de comando (prompt). Com o surgimento do sistema operacional 
Windows, baseado numa interface gráfica de usuário, a gerência dos arquivos se faz através do programa 

 
A) Windows Move Maker. 
B) Windows Defender.  D) Internet Explorer. 
C) Windows Explorer. E) Outlook. 
 
15. Num documento com muitas páginas, é importante a numeração delas. O Microsoft Word permite que se faça a numeração das 

páginas e também formatá-la. Qual ação NÃO é referente à formatação de número de página? 
 
A) Formatar o número. 
B) Incluir número do capítulo.  D) Definir a partir de qual número se inicia a numeração de página. 
C) Continuar numeração da página da seção anterior. E) Numerar as linhas das páginas. 
 
16. Depois que o texto está diagramado e formatado, é importante simular a impressão do documento, para verificar a aparência 

deste, antes de imprimi-lo no papel. Como é denominado o recurso do Word que permite simular a impressão do documento? 
 
A) Visualização de impressão. 
B) Impressão rápida.  D) Salvar. 
C) Salvar como. E) Salvar como página Web. 
 
17. Dados que estejam organizados apenas em uma coluna ou linha em uma planilha podem ser plotados em um gráfico, mostrando 

o tamanho de itens em uma série de dados, de modo proporcional à soma dos itens. Os pontos de dados são exibidos como um 
percentual do todo. Este tipo de gráfico no Excel é denominado de  

 
A) gráfico de linhas. B) gráfico de pizza.  C) gráfico de colunas. D) Gráfico de barras. E) Gráfico de bolhas. 
 
18. O Excel possui vários recursos para auxiliar o usuário no processamento de dados, para 
 

I. consultar grandes quantidades de dados de várias maneiras amigáveis.  
II. subtotalizar e agregar dados numéricos, resumir dados por categorias e subcategorias bem como criar cálculos e fórmulas 

personalizados.  
III. apresentar relatórios online ou impressos, concisos, atraentes e úteis. 

 
Qual recurso do Excel atende todas estas características? 
 
A) Consolidar. B) Tabela dinâmica. C) Filtro. D) Classificar. E) Cenário. 
 
19. O Microsoft PowerPoint é um software para elaborar apresentações multimídia. Nele, há um recurso para que você associe a 

execução de um arquivo externo a partir de um determinado slide. Qual recurso devemos utilizar para executar um arquivo a 
partir da apresentação? 

 
A) Animação. B) Impressão. C) Transição de slides. D) Botão de ação. E) Caixa de texto. 
 
20. Criado pela Adobe Systems e aperfeiçoado durante os últimos 15 anos, o formato Portable Document Format (PDF) permite 

capturar e visualizar informações consistentes - a partir de quase todo aplicativo ou sistema operacional - e compartilhá-las 
praticamente, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Qual alternativa NÃO corresponde a uma característica deste formato 
de arquivo? 

 
A) Os arquivos PDF são visualizáveis e imprimíveis em praticamente todas as plataformas - Mac OS, Microsoft® Windows®, UNIX® e 

muitas plataformas móveis. 
B) Os arquivos PDF têm a mesma aparência dos documentos originais e preservam as informações dos arquivos de origem — texto, 

desenhos, vídeo, 3D, mapas, ilustrações em cores, fotos e, até mesmo, lógica empresarial — independentemente do aplicativo utilizado 
para criá-las. 

C) A visualização dos arquivos PDF é possível em qualquer computador através de um programa denominado Adobe® Acrobat® Writer 
D) É possível assinar digitalmente ou proteger por senha documentos PDF criados com os softwares Adobe® Acrobat® e Adobe 

LiveCycle®*. 
E) Apresenta recursos de pesquisa de texto em documentos metadados. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. O viveiro é o local onde são produzidas mudas, que ficam armazenadas por certo período, antes da semeadura no campo ou em 

outras instalações. Quanto aos recipientes para a produção das mudas são mais utilizados: 
 

1. Copos plásticos. 
2. Sacos de polietileno. 
3. Sacos de papel Kraft. 
4. Tubetes. 

 
É (são) VERDADEIRA(S) apenas a(s )afirmativa(s) 
 
A) 1. B) 1 e 3. C) 2 e 4. D) 3 e 4. E) 4. 
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22. O método de propagação assexuada é o mais utilizado nos viveiros para a produção de mudas frutíferas. Essas técnicas baseiam-
se na capacidade de totipotência. Dentre esses métodos, pode-se citar como exemplo 

 
A) Bipartição. B) Esporulação. C) Agâmica. D) Cissiparidade. E) Estaquia. 
 
23. Psidium guajava L., popularmente conhecida por goiabeira, produz fruto e folhas bastante utilizados em Pernambuco-Brasil. Os 

seus frutos podem ser consumidos in natura, em doces caseiros, goiabada, sorvetes e sucos, e suas folhas são utilizadas em chás 
medicinais. Essas plantas no campo ou em viveiros podem ser atacadas por doenças, sendo uma delas 

 
A) Ferrugem. B) Fusarium. C) Nematóide. D) Mancha Preta. E) Mancha Laranja. 
 
24. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPLs), habitualmente usados como vestuários durante a manipulação e a aplicação 

dos agrotóxicos, são: 
 

I. Máscara protetora, óculos e avental impermeável. 
II. Luvas impermeáveis e chapéu impermeável.  
III. Macacão com mangas compridas e botas impermeáveis. 

 
Está (ão) CORRETO(S) o(s) item(ns) 
 
A) I, apenas. B) II, apenas.  C) I e II, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III. 
 
25. De acordo com a Lei Federal n0 7.802, de 11 de julho de 1989, o descarte das embalagens vazias é de responsabilidade do(da) 
 
A) fabricante do produto. B) usuário.  C) governo. D) Prefeitura Municipal. E) agricultor. 
 
26. A anemia infecciosa eqüina é uma doença ___________________, que pode se apresentar de forma aguda ou crônica, onde quer 

que existam cavalos. Em casos agudos, a esplenomegalia e os linfonodos esplênicos apresentam-se aumentados. Em casos 
crônicos, à necrópsia, revelam-se mucosas pálidas, edema subcutâneo, especialmente, ao longo da parede ventral abdominal e 
dos membros.  

 Sobre a natureza do agente etiológico da enfermidade mencionada acima, assinale a opção que completa corretamente esta 
informação. 

 
A) Fúngica, B) Bacteriana. C) Viral. D) Protozoótica. E) Helmíntica 
. 
27. A doença anemia infecciosa eqüina é caracterizada por febre intermitente, fraqueza progressiva, perda de peso, edema e anemia 

progressiva ou transitória. Tende a se tornar uma infecção inaparente, embora, algumas vezes, resulte em morte. O diagnóstico 
clínico da enfermidade em questão deve ser confirmado pelo teste denominado de 

 
A) “Thomas” ou imunodifusão. 
B) “Coggins” ou imunodifusão.  D) “Copper” ou imunodifusão. 
C) “Miller” ou  imunodifusão. E) “Thomson” ou imunodifusão. 
 
28. Mormo ou farcinose é uma doença contagiosa de eqüídeos, aguda ou crônica, geralmente fatal, caracterizada pelo 

desenvolvimento, em série, de nódulos ulcerativos mais comumente no trato respiratório superior, nos pulmões e na pele. 
 É CORRETO afirmar que esta doença é causada pelo 
 
A) Echinococcus granulosus. 
B) Actinobacillus equuli.  D) Pseudomonas mallei. 
C) Ehrlichia equi. E). Orbivirus equi. 
 
29. Sobre o mormo, doença contagiosa que acomete os eqüídeos, é CORRETO afirmar. 
 

I.  O prognóstico é sombrio. A mortalidade é alta a despeito do tratamento, os animais sobreviventes, com freqüência, 
desenvolvem sinais de infecção localizada persistente, tais como poliartrite, e são cronicamente debilitados. 

II.   São reconhecidas as formas nasal, pulmonar e cutânea de mormo, e mais de uma pode afetar um animal simultaneamente. 
III.  É considerada doença inaparente a fatal, sendo caracterizada por febre, apatia e petéquias nas membranas mucosas. 
IV.   A doença crônica é comum em cavalos e ocorre como uma condição debilitante com envolvimento cutâneo e nasal, nodular 

e ulcerativo. 
 
Das afirmações acima, estão CORRETAS apenas as afirmativas 
 
A) I e II. B) I e III. C) II e III. D) II e IV. E) I e IV. 
 
30. Leia atentamente a informação abaixo. 
 A febre aftosa é uma infecção ________________,_______________, altamente contagiosa que acomete os animais 

_________________, domésticos e silvestres. Os sinais clínicos desta doença são sialorréia e presença de vesículas nas narinas, na 
___________________ e na _______________.  

 Assinale a opção que contém a seqüência de palavras que completa CORRETAMENTE esta informação.  
 
A) bacteriana, crônica, poligástricos, mucosa ocular, faringe. 
B) bacteriana, aguda, monogástricos, mucosa anal, laringe.  D) bacteriana, aguda, biungulados, mucosa nasal, laringe. 
C) viral, crônica, ungulados, cavidade nasal, faringe. E) viral, aguda, biungulados, cavidade bucal, faringe. 
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31. Das afirmações abaixo sobre a febre aftosa, é correto afirmar, EXCETO. 
 
A) O sorotipo Copenhageni freqüentemente tem sido a causa da hemorragia e icterícia nos animais com aftosa, nos casos severos. 
B) O agente etiológico da febre aftosa possui um envelope de natureza lipídica e, assim, é resistente ao éter e clorofórmio. Os desinfetantes 

mais comumente utilizados são o hidróxido de sódio, o carbonato de sódio e o ácido acético. 
C) O meio mais importante de transmissão é por aerossóis. Sendo assim, este mecanismo de transmissão, geralmente ocorre com os animais 

em contato íntimo, havendo evidências de que, sob certas condições metereológicas, o agente etiológico pode se disseminar com o vento, 
por distâncias de, até, 50 km. 

D) O agente etiológico da aftosa pode ser encontrado em grande quantidade, no leite dos animais infectados. As temperaturas de 
pasteurização não são adequadas para destruí-lo devido à proteção que lhe é oferecida pela presença de debris celulares, gordura e outros 
componentes do leite. 

E) Os restos de carne e ossos, provenientes de animais infectados, freqüentemente, são as vias de transmissão para suínos, que podem 
rapidamente transmitir a infecção para bovinos e outros animais. 

 
32. Sobre a brucelose, analise as afirmativas abaixo. 
 

I.  Uma tentativa do diagnóstico pode ser baseada na anamnese e nos sinais clínicos, mas a confirmação depende da 
descoberta do micélio no organismo em, pelo menos, um animal do rebanho. 

II.   Vetores mecânicos, incluindo o homem e outros animais, podem se tornar um meio de propagação da infecção. Sob certas 
circunstâncias, o organismo poderá sobreviver por semanas, fora do corpo. 

III.   A remoção mecânica, por aspiração, das secreções viscosa e pegajosa pode ser necessária nos casos mais severos desta 
enfermidade. 

IV.  A vacinação empregada como único meio de controle tem sido efetiva. A redução no número de reagentes em um rebanho 
está diretamente relacionada à porcentagem de animais vacinados. 

 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) I, II e III estão incorretas. 
B) Somente I e II estão incorretas.  D) Somente I e III estão incorretas. 
C) Somente II e IV estão incorretas. E) Somente I e IV estão incorretas. 
 
33. A brucelose é uma doença contagiosa, que afeta principalmente bovinos, suínos, ovinos, caprinos e cães, causada por um agente 

que, visualizado ao microscópio, caracteriza-se como unicelular e com núcleo difuso. Esse agente causador é classificado como 
 
A) helminto. B) cisto amebiano. C) bactéria. D) filarídeo. E) mixomiceto.  
 
34. A Influenza aviária é uma doença, que acomete aves domésticas e silvestres. Os sinais clínicos respiratórios são os mais comuns, 

mas os sintomas da doença variam desde uma discreta diminuição da produção de ovos ou da fertilidade até uma infecção 
fulminante do sistema nervoso central. Assinale a alternativa que apresenta o agente causador desta doença. 

 
A) Orthomyoxvirus – vírus da Influenza tipo A.  
B) Syugamusvirus – vírus da Influenza tipo A.  D) Arenavirus – vírus da Influenza tipo A. 
C) Lissavirus – vírus da Influenza tipo A.  E) Flavivirus – vírus da Influenza tipo A. 
 
35. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por bacilos patogênicos e afeta quase todas as espécies de animais vertebrados, e, 

antes de as medidas de controle serem adotadas, foi uma das primeiras doenças do homem e dos animais domésticos. São 
reconhecidos três tipos principais dos bacilos da tuberculose: humano, bovino e aviário. 

 Conforme o exposto, assinale a alternativa que corresponde ao agente etiológico com seus hospedeiros mencionados acima. 
 
A) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium chelonei, Mycobacterium avis. 
B) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovinus, Mycobacterium phlei. 
C) Mycobacterirum tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium. 
D) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovinus, Mycobacterium avis. 
E) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium chelonei, Mycobacterium phlei. 
 
36. Conforme a informação abaixo, assinale a opção CORRETA. 
 A raiva é uma doença causada por um rabdovírus, que atinge o SNC, via nervos periféricos. Dentre os grandes animais, os bovinos 

são os mais comumente afetados. Os sintomas da afecção da medula espinhal nestes animais podem causar imobilidade dos(do) 
 
A) boletos posteriores, curvamento e movimento oscilantes da garupa enquanto andam, diminuição da sensibilidade (principalmente na 

garupa), flacidez da cauda, paralisia do ânus, tenesmo, decúbito e morte. 
B) pescoço, sensibilidade generalizada do corpo, movimentos oscilantes das patas dianteiras, queda freqüente ao claudicar, tenesmo e morte. 
C) pescoço, sensibilidade severa do dorso, movimentos desordenados do pescoço, sensibilidade dos membros anteriores ao claudicar, 

tenesmo e morte. 
D) boletos anteriores, sensibilidade gradual da região da garupa, curvamento e movimentos desordenados ao claudicar dos membros 

locomotores, tenesmo e morte. 
E) boletos posteriores, flacidez da cauda, paralisia do ânus, movimentos desordenados ao claudicar dos membros posteriores, decúbito, 

tenesmo e morte. 
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ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS QUESTÕES DE 37 
A 39. 
 
37. A Lei nº 12.503/2003, no art. 15, com relação às infrações, normas e penalidades estabelece: 
 

 (   )  I – advertência; II – rotação de cultura; III – multa. 
(   )  I – advertência; II – multa; III – proibição do comércio. 
(   )  I – multa; II – uso de cultivares; III – advertência. 
(   )  I – interdição de propriedade agrícola; II – interdição do estabelecimento comercial; III – vedação do crédito rural. 
(   )  I – interdição de propriedade agrícola; II – rotação de cultura; III – advertência. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA. 
 
A) V, V, F, F, V.   B) F, V, F, V, F.   C) F, F, F, V, V.   D) V, F,V, F, V.   E) V, V, V, F, F. 
 
38. Segundo o Art. 24, da Lei nº 12.228/2002, sobre órgãos e entidades da CONESA, marque V para verdadeiro e F, para falso. 
 

 (   )  Universidade Federal Rural de Pernambuco, Diretoria de Defesa e Fiscalização Agropecuária – SPRRA, Polícia Militar de 
Pernambuco e Secretaria Estadual de Saúde. 

(   )  Delegacia Federal de Agricultura de Pernambuco - MAPA,   Conselho Regional de Medicina Veterinária, Empresa de 
Abastecimento e Extensão Rural de Pernambuco e Associação Municipalista de Pernambuco. 

(   ) Sociedade Nordestina dos Avicultores, Conselho Regional de Medicina Veterinária, Empresa de Abastecimento e Extensão 
Rural de Pernambuco e Polícia Militar de Pernambuco. 

(   ) Universidade Federal Rural de Pernambuco, Secretaria Estadual de Saúde, Associação Agrícola de Pernambuco e 
Associação Municipalista de Pernambuco.  

(   ) Delegacia Federal de Agricultura de Pernambuco - MAPA, Sociedade Nordestina dos Avicultores, Conselho Regional de 
Medicina Veterinária e Associação Agrícola de Pernambuco. 

 
Assinale a alternativa que apresenta seqüência CORRETA. 
 
A) V, V, F, F, F.  B) F, V, F, V, F.   C) F, F, F, V, V.   D) V, F, V, F, V.   E) V, V, V, F, F. 
 
39. Com base no Art. 7º, da Lei nº 12.228/2002, a Diretoria de Defesa e Fiscalização Agropecuária poderá 
 

 (   )  interditar áreas geográficas do Estado pelo período de tempo necessário à sua total debelação. 
(   )  emitir somente a certificação zoossanitária para animais silvestres. 
(   )  estocar e comercializar vacinas. 
(   )  impedir a emissão dos documentos zoossanitários. 
(   )  interditar os abatedouros de animais, curtumes e laticínios.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA. 
 
A) V, F, F, F, F.  B) F, V, V, V, F.  C) F, F, F, V, V.   D) V, F, V, V, V.  E) V, V, V, V, F. 
 
40. É CORRETO afirmar que as medidas restritivas ao ingresso e ao trânsito de animais, seus produtos e subprodutos foram 

estabelecidas na 
 
A) Lei nº 12553/2002, Art. 6º  § 2º. 
B) Lei nº 12228/2002, Art. 6º  § 2º.  D) Lei nº 12506/2003, Art. 6º  § 2º. 
C) Lei nº 12503/2003, Art. 6º  § 2º. E) Lei nº 26951/2002, Art. 6º  § 2º. 
 
41. Com relação ao Art. 7º, da Lei nº 12.506/2003, é CORRETO afirmar que 
 
A) os cargos aprovados em concurso público de provas e títulos respeitam a ordem de classificação. 
B) constitui receitas da ADAGRO. 
C) libera a Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV). 
D) constitui a Gerência Geral de Defesa e Fiscalização Agropecuária.  
E) libera a Permissão de Trânsito de Animais Silvestres (PTAS). 
 
42. Tendo como base a Lei nº 12.503/2003, é FALSO afirmar que compete à SPRRA 
 
A) a elaboração e execução de programas. 
B) atividades voltadas para a defesa sanitária vegetal. 
C) divulgar a relação dos revendedores de agrotóxicos. 
D) disponibilizar a gratificação de produtividade. 
E) capacitar e treinar técnicos e agricultores na área de Defesa Vegetal.  
 
43. Com base na Lei nº 12.506/2003 e Art. 3º, é CORRETO afirmar que as(os) 
 
A) rendas patrimoniais e as provenientes dos seus serviços são de responsabilidade da ADAGRO. 
B) cargos comissionados e as funções gratificadas da ADAGRO passam a ser os constantes dos Anexos à presente Lei. 
C) atuais servidores extraquadro, de nível superior integrarão o quadro extra da ADAGRO. 
D) técnicos de nível médio comissionados integrarão o quadro suplementar da ADAGRO. 
E) atuais servidores extraquadro passam a ser os constantes dos Anexos à presente Lei. 
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44. De acordo com o parágrafo único do Art. 1º, da Lei nº 12.503/2003, é VERDADEIRO afirmar que a Defesa Sanitária Vegetal está 
fundamentada em 

 
A) estudos, pesquisas e experimentos dos órgãos oficiais ou por eles referenciados. 
B) normas deliberativas. 
C) procedimentos técnicos. 
D) multas e advertências. 
E) regulamentações de funções gratificadas. 
 
45. Dentre as alternativas descritas abaixo, é CORRETO afirmar que na Lei nº 12.228/2002, o Art. 8º estabelece que 
 
A) o transporte de animais somente poderá ser efetuado em veículos adequados. 
B) as exposições e feiras agropecuárias só poderão ser realizadas com prévia autorização. 
C) não poderão ser abatidos animais sem documentos zoossanitários. 
D) os veículos transportadores de animais deverão ser desinfetados. 
E) a vacinação contra febre aftosa de bovinos e bubalinos é obrigatória em todo o território pernambucano.  
 
46. Com base no Art. 12, da Lei nº 12.228/2002, NÃO É OBRIGATÓRIA a exigência dos documentos zoossanitários de 
 
A) curtumes e queijarias. 
B) curtumes.  D) laticínios e congêneres. 
C) laticínios. E) abatedores de animais. 
 
47. No decreto nº 26.951/2004, em seu “capítulo III – da competência dos órgãos”, é INCORRETO afirmar que o(a) 
 
A) Apoio Documental assiste, controla e organiza as informações documentais da ADAGRO. 
B) Núcleo de Apoio à Informática desempenha tarefas de assessoramento na área de informática junto à ADAGRO. 
C) Assessoria desempenha tarefas de assessoramento de natureza técnica e operacional junto à ADAGRO. 
D) Assessoria de Comunicação desempenha tarefas de assessoramento na área de comunicação e imprensa junto à ADAGRO.    
E) Assessoria jurídica desempenha tarefas de assessoramento de natureza técnica e jurídica junto à ADAGRO. 
 
48. Conforme o decreto nº 26.951/2004, em seu “capítulo III – da competência dos órgãos”, é FALSO afirmar que entre os membros 

integrantes da FUNDAGRO esteja o 
 
A) gerente geral da ADAGRO como presidente. 
B) gestor administrativo e financeiro da ADAGRO.  D) gestor de defesa e inspeção animal da ADAGRO. 
C) gerente de comunicação da ADAGRO. E) gestor de defesa e inspeção vegetal da ADAGRO. 
 
49. A Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV) tem como base a Lei 
 
A) nº 12.506/2002, Art. 5º. 
B) nº 12.503/2003, Art. 6º.  D) nº 12.506/2003, Art. 5º. 
C) nº 12.228/2002, Art. 6º. E) nº 12.503/2002, Art. 5º. 
 
50. Com relação à Defesa Sanitária Vegetal no Art. 2º da Lei 12.503/2003, é FALSO afirmar que 
 
A) está fundamentada em estudos, pesquisas e experimentos dos órgãos oficiais. 
B) será efetuada por meio de programas, projetos e campanhas de prevenção e controle de pragas. 
C) será efetuada pela imposição de normas que estabeleçam procedimentos fitossanitários. 
D) os procedimentos serão pautados em normas de proteção ao meio ambiente e à saúde humana. 
E) será efetuada pela divulgação da relação das pragas quarentenárias. 
 
 

 


