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Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento dos cargos de Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
– IFTO, Edital nº 121/2013, e contém 60 questões: 20 de Conhecimentos Básicos e 40 de Conhecimentos
Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua
prova e solicite uma nova prova se faltar alguma questão.
Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá ter rasuras, emendas ou dobraduras,
pois isso impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do CartãoResposta por erro do candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.
1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o CartãoResposta utilizando caneta esferográfica de tinta PRETA fabricada em material transparente. A marcação
de mais de uma alternativa anula a questão.
2.
3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa
selecionada, não ultrapassando seus limites e evitando borrões.
O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá
guardar, antes do início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios,
óculos de sol e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo
de eliminação do candidato o funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos
guardados na embalagem.
1.
Será eliminado do concurso o candidato que:
A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;
B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;
C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;
D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;
E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para
supervisionar, coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.
A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova
escrita decorrido o tempo de 2 horas de seu início. O candidato só poderá levar o Caderno de Prova depois
de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação desta.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só
podendo se retirar da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questão 2

Questão 1

Sobre a acentuação gráfica das palavras do
excerto acima, escolha a única alternativa
incorreta:

Nada como o fracasso para trazer à luz do sol
alguns dos defeitos mais desagradáveis que o ser
humano esconde nos subúrbios distantes da sua
alma. Diz-me como lidas com teus fracassos, e eu
te direi quem és – eis aí o resumo da ópera, numa
adaptação do velho provérbio sobre as más
companhias. De fato, é quando as coisas
complicam que fica mais fácil dividir o bom do mau
caráter. Personalidades construídas com material
de primeira qualidade sabem que o fracasso, em
si, não é fatal; é apenas o resultado dos erros de
julgamento de todos os dias, e, portanto, deve ser
enfrentado com a disposição de fazer mudanças,
adquirir mais conhecimento, ouvir mais gente e
assim por diante. Mas sabem, também, que o
fracasso pode ser um pecado mortal quando o seu
autor não admite que fracassou, ou nega que
tenha havido realmente um fracasso, ou, pior que
tudo, põe a culpa do fracasso nos outros. Seu
mandamento principal é uma frase muito ouvida
nas salas de aula infantis: “Não fui eu”. São
pessoas fáceis de encontrar. Um dos seus habitats
é o governo. (GUZZO, J. R. “Não fui eu”. In:
Revista Veja, Editora Abril, Ed. 2358 – ano 47, nº
5, 29 de jan. 2014, p. 106).

A) A palavra ópera recebe acento gráfico por ser
proparoxítona.
B) As palavras desagradáveis, subúrbios e
provérbio são acentuadas pela mesma regra de
acentuação gráfica, ou seja, por serem
paroxítonas terminadas em ditongo ou em ditongo
+ s.
C) A palavra caráter recebe acento gráfico por ser
paroxítona terminada em r.
D) A palavra construídas recebe acento gráfico
devido a ocorrência de um hiato.
E) As palavras disposição, não e são recebem
acento gráfico pela mesma regra de acentuação.

“Não fui eu”

Sobre o excerto acima, analise as afirmações a
seguir:
I- O fracasso pode ter um caráter pedagógico ao
permitir a reflexão sobre os erros que o
ocasionaram.
II- O fracasso desvela defeitos de alguns seres
humanos.
III- O governo é um lugar de fracassados.
IV- Fracassados são más companhias.
V- O não reconhecimento do fracasso é um sinal
de mau-caratismo.
Escolha a única alternativa correta:
A) Somente os itens I, II, III e V estão corretos.
B) Somente os itens I e V estão corretos.
C) Somente os itens I, II e V estão corretos.
D) Somente os itens II, III e V estão corretos.
E) Estão corretos os itens I, II, III, IV e V.
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Questão 3
No trecho “Diz-me como lidas com teus fracassos,
e eu te direi quem és” há um erro no uso do
imperativo afirmativo do verbo dizer. Considerando
que a intenção do autor era a de utilizar a forma
verbal do imperativo afirmativo para a segunda
pessoa do singular (tu), a forma verbal correta
seria:
A) Dize-me.
B) Diga-me.
C) Dizei-me.
D) Digas-me.
E) Dizes-me.
Questão 4
Imagine uma situação em que o indivíduo que
produziu o enunciado “Diz-me como lidas com
teus fracassos, e eu te direi quem és” fizesse uso
não da segunda pessoa do singular (tu), mas da
segunda pessoa do singular (você), o uso das
formas verbais e dos pronomes pessoais
corretos, de acordo com a norma culta, seriam:
A) Dize-me como você lida com seus fracassos, e
eu te direi quem é você.
B) Dizes-me como você lida com teus fracassos, e
eu te direi quem é você.
C) Diga-me como você lida com seus fracassos, e
eu lhe direi quem é você.
D) Digas-me como você lida com seus fracassos,
e eu lhe direi quem és você.
E) Dizei-me como você lida com teus fracassos, e
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eu te direi quem é você.
Questão 8
Questão 5
Sobre o uso dos sinais de pontuação no excerto
acima, analise os itens a seguir:
I- O uso da vírgula no período “Diz-me como lidas
com teus fracassos, e eu te direi quem és” é
opcional.
II- As aspas utilizadas no título do texto “Não fui
eu” e ao final do excerto servem para indicar
discurso alheio, do outro.
III- Os dois-pontos utilizados no período (Seu
mandamento principal é uma frase muito ouvida
nas salas de aula infantis: “Não fui eu”.) servem
para inserir um discurso direto.
IV- O uso da vírgula no período “Diz-me como
lidas com teus fracassos, e eu te direi quem és” é
obrigatório, pois separa um período com valor de
uma oração adverbial deslocada.
Escolha a única alternativa correta:
A) Somente os itens I, II e III estão corretos.
B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
C) Somente os itens II e III estão corretos.
D) Somente os itens II e IV estão corretos.
E) Somente os itens III e IV estão corretos.
Questão 6
Analise as afirmações a seguir e escolha a única
alternativa incorreta:
A) O vocábulo mas é um adjetivo.
B) Os vocábulos mau e mal são homófonos.
C) Os vocábulos bom e mau são antônimos.
D) Os vocábulos bom e mau são adjetivos.
E) Os vocábulos más e mas são homófonos.

De acordo com a Lei nº 9.394/96, art. 22º, “A
educação básica tem por finalidades desenvolver
o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores”. Assim, em relação à
Educação Básica, analise os itens abaixo:
I- A educação básica poderá organizar-se em
séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos, grupos
não-seriados, com base na idade, na competência
e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo
de aprendizagem assim o recomendar.
II- A educação básica, nos níveis fundamental e
médio, será organizada com carga horária mínima
anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de
220 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o
tempo reservado aos exames finais, quando
houver.
III- Em relação à verificação do rendimento
escolar, a avaliação deverá ser contínua e
cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos quantitativos sobre os
qualitativos e dos resultados de eventuais provas
finais.
Podemos afirmar que:
A) apenas a afirmativa III é verdadeira.
B) apenas a afirmativa II é verdadeira.
C) apenas a afirmativa I é verdadeira.
D) as afirmativas I e II são verdadeiras.
E) as afirmativas I e III são verdadeiras.
Questão 9

Questão 7
Sobre a separação silábica das palavras abaixo,
escolha a única alternativa correta:
A) Ó-pe-ra, cons-truí-das, fra-ca-sso, ad-qui-rir, habi-tats.
B) Ó-pe-ra, cons-tru-í-das, fra-cas-so, ad-qui-rir,
ha-bi-ta-ts.
C) Ópe-ra, cons-truí-das, fra-cas-so, ad-qui-rir, habi-ta-ts.
D) Ó-pe-ra, cons-tru-í-das, fra-cas-so, ad-qui-rir,
ha-bi-ta-ts.
E) Ó-pe-ra, cons-tru-í-das, fra-cas-so, ad-qui-rir,
ha-bi-tats.
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Para Libâneo (2001), “A didática trata dos
objetivos, condições e meios de realização do
processo de ensino, ligando meios pedagógicodidáticos a objetivos sociopolíticos. Não há técnica
pedagógica sem uma concepção de homem e de
sociedade, como não há concepção de homem e
sociedade sem uma competência técnica para
realizá-la educacionalmente”. Assim, em relação à
Didática analise as afirmativas e assinale a
alternativa incorreta:
A) Podemos definir didática como um conjunto de
relações estabelecidas explicita ou implícita entre
o estudante e o professor.
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B) As situações cotidianas não fazem parte das
situações didáticas.
C) Na formação contínua dos professores, o
fundamental momento é o da reflexão crítica sobre
a prática educativa.
D) A didática ajuda o professor na direção e
orientação das tarefas de ensino e aprendizagem.
E) A atividade docente tem a ver diretamente com
o “para quê educar”, pois a educação se realiza
numa sociedade formada por grupos sociais
diversos.
Questão 10
Os cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, “têm por finalidade proporcionar ao
estudante
conhecimentos,
saberes
e
competências
profissionais
necessários ao
exercício profissional e da cidadania, com base
nos fundamentos científico-tecnológicos, sociohistóricos e culturais” (RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº
6/2012). Dessa forma, essa organização curricular
segue um modelo de currículo:
A) Tecnicista.
B) Tradicional.
C) Profissionalizante.
D) Integrado.
E) Positivista.
Questão 11
Segundo a Lei nº 9.394/96, art. 39º “A educação
profissional e tecnológica, no cumprimento dos
objetivos da educação nacional, integra-se aos
diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da
tecnologia”. A respeito da Educação Profissional e
Tecnológica, podemos dizer que ela abrange os
cursos de:
A) Educação profissional técnica de nível médio;
educação de jovens e adultos; educação
profissional tecnológica de graduação e pósgraduação.
B) Educação profissional técnica de nível médio;
educação de jovens e adultos; formação inicial e
continuada ou qualificação profissional.
Educação profissional técnica de nível médio;
educação profissional tecnológica de graduação;
formação básica para o trabalho.
C) Educação profissional técnica de nível médio;
educação profissional tecnológica de graduação e
pós-graduação; formação inicial e continuada ou
qualificação profissional.
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D) Educação profissional técnica de nível médio;
formação inicial e continuada; educação
profissional tecnológica de graduação e pósgraduação.
E) Educação profissional técnica; formação inicial
e continuada ou qualificação profissional;
educação de jovens e adultos; educação
profissional tecnológica de graduação.
Questão 12
São princípios norteadores da Administração
Pública expressos no artigo 37 da Constituição
Federal de 1988:
A)
Legalidade,
moralidade,
publicidade,
impessoalidade e eficiência.
B)
legalidade,
moralidade,
publicidade,
discricionariedade e eficiência.
C)
legalidade,
moralidade,
eficiência,
razoabilidade e executoriedade.
D) legalidade, moralidade, publicidade, eficácia e
pessoalidade.
E)
legalidade,
moralidade,
publicidade,
exigibilidade e supremacia do interesse público
sobre o particular.
Questão 13
Com base na Carreira do Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico regida pela Lei nº
12.772, de 28 de Dezembro de 2012, assinale a
alternativa correta:
A) A progressão na Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
com base nos critérios gerais estabelecidos na Lei
nº 12.772/2012 e observará, cumulativamente, o
cumprimento do interstício de 32 (trinta e dois)
meses de efetivo exercício em cada nível e
aprovação em avaliação de desempenho
individual.
B) Promoção é a passagem do servidor de uma
classe para outra subsequente, na forma da Lei nº
12.772/2012.
C) O desenvolvimento na Carreira do Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
somente mediante progressão funcional, na forma
disposta na Lei nº 12.772/2012.
D) Todas as alternativas estão corretas
E) A progressão na Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
com base nos critérios gerais estabelecidos na Lei
nº 12.772/2012 e observará, cumulativamente, o
cumprimento do interstício de 15 (quinze) meses
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de efetivo exercício em cada nível e aprovação
em avaliação de desempenho individual.
Questão 14
De acordo com as regras da Administração
Pública previstas no artigo 37 da Constituição
Federal de 1988, assinale a alternativa correta:
A) A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade e coercibilidade.
B) A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade e discricionariedade.
C) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
D) O prazo de validade do concurso público será
de até três anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
E) A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em processo
seletivo simplificado, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
Questão 15
Marque a alternativa na qual todos os itens
listados são hardware:
A) Monitor, CPU, Placa de Som.
B) Driver de Vídeo, Gravador de CD/DVD, Placamãe.
C) Linux, Emulador de Terminal, Teclado.
D) Mouse, Caixa de Som, BrOffice.
E) Teclado, Mouse, Placa-mãe.
Questão 16
Assinale a alternativa que possui, nesta ordem,
exemplos de: dispositivo de entrada de dados;
dispositivo de saída de dados; e dispositivo que
pode ser tanto de entrada quanto de saída,
dependendo do momento em que são utilizados.
A) impressora matricial, Blu-ray e zipdrive.
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B) Scanner, joystick e impressora laserjet.
C) monitor, impressora térmica e plotter.
D) Caixa de som, microfone e joystick.
E) touch pad, impressora deskjet e tecla touch
screen.
Questão 17
O aplicativo Microsoft Excel é utilizado para a
criação e edição de planilhas eletrônicas. Esse
aplicativo é de propriedade da Microsoft
Corporation, que cobra um valor para o seu uso.
Há, porém, outros softwares concorrentes, de
outros fabricantes e com as mesmas funções,
desenvolvidos para uso no sistema Windows,
sendo que alguns desses softwares são
distribuídos gratuitamente, sob licenças de
software livre. Assinale a alternativa que apresenta
o nome de um software livre para criação e edição
de planilhas eletrônicas que é gratuito.
A) Lotus 1-2-3
B) BrOffice Calc
C) Visicalc
D) Smart Draw
E) OpenOffice Draw
Questão 18
Com relação às células que contêm cálculos feitos
na planilha eletrônica, é correto afirmar que:
A) quando coladas no editor de textos, aparecerá
a fórmula e não o resultado.
B) o editor de texto não aceitará essa operação.
C) quando integralmente selecionadas, copiadas e
coladas no editor de textos, serão exibidas na
forma de tabela.
D) somente podem ser copiadas para o editor de
textos dentro de um limite máximo de dez linhas e
dez colunas.
E) só podem ser copiadas para o editor de texto
uma a uma.
Questão 19
Analise as alternativas abaixo e marque somente a
verdadeira.
A) O BROffice Writer é um editor de textos que
abre tanto arquivos no formato sxw quanto no
formato odt. Para abrir documentos criados no
Word, é necessário salvá-los, a partir do editor de
origem, no formato odt para que possam ser
abertos pelo Writer.
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B) Um documento que foi editado no Writer do
BrOffice e gravado no formato padrão desse editor
não pode ser aberto e lido por qualquer uma das
versões do editor Microsoft Word.
C) No editor de texto Microsoft Word, a
combinação das teclas “Shift + End” seguida de
“Ctrl + =” serve como atalho para selecionar o
texto a partir da posição do cursor até o final da
linha e, em seguida, deixar o texto subscrito.
D) No Microsoft Word, pode-se usar a mala direta
para enviar e-mails personalizados a uma lista de
endereços de e-mail contida no Outlook ou em um
banco de dados.
E) Arquivos com a extensão .odt criados em
editores de texto são considerados de padrão
fechado e somente podem ser visualizados em um
editor de texto proprietário.
Questão 20
Considere as afirmações a seguir e marque
apenas aquela que estiver incorreta.
A) Para identificar um vírus, o antivírus faz uma
varredura no código do arquivo que chegou e
compara o seu tamanho com o tamanho existente
na tabela de alocação de arquivo do sistema
operacional. Caso encontre algum problema no
código ou divergência de tamanho, a ameaça é
bloqueada.
B) Um blog é um site que está estruturado de
forma a permitir sua atualização de maneira rápida
por meio de acréscimos em seus artigos, os
chamados "posts".
C) SMTP, IMAP e POP3 são exemplos de
protocolos usados nas aplicações de correio
eletrônico.
D) HTML é uma linguagem de marcação com a
qual as páginas WEB são criadas. Os
navegadores interpretam essa marcação e exibem
as páginas.
E) A web contém milhões de sites e bilhões de
páginas. Estas páginas são conectadas através de
hyperlinks.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21
Sobre a Curva da Demanda e Oferta, marque a
resposta incorreta:
A) Há um deslocamento da curva de demanda
para a direita, caso ocorra um aumento na renda
do consumidor, tratando-se de bens normais.
B) Há uma relação inversa entre preço e
quantidade na curva de demanda, exceto no
Paradoxo de Giffen.
C) Há uma inclinação positiva na curva de oferta.
D) Há uma variação ao longo da curva de
demanda, caso ocorra um aumento na renda do
consumidor.
E) Não há deslocamento da curva de demanda,
caso ocorra um aumento na renda do consumidor,
tratando-se de bens saciados.
Questão 22
Marque
a
resposta
correta
sobre
as
características de uma sociedade organizada em
economia de mercado:
A) Socialista, centralizada, propriedades estatal,
sistema de órgão central, melhor eficiência
distributiva.
B) Capitalista, centralizada, propriedade privada,
sistema de concorrência perfeita ou mista, melhor
alocação dos recursos produtivos.
C) Socialista, descentralizada, propriedade
privada, sistema de concorrência perfeita ou mista,
melhor alocação dos recursos produtivos.
D) Socialista, descentralizada, propriedade estatal,
sistema de concorrência perfeita ou mista, melhor
alocação dos recursos produtivos.
E) Capitalista, descentralizada, propriedade
privada, sistema de concorrência perfeita ou mista,
melhor alocação dos recursos produtivos.
Questão 23
Sobre os fatores de produção, é incorreto afirmar:
A) São organizados como sistema econômico de
uma sociedade.
B) São divididos em três grandes grupos: recursos
naturais, capital e trabalho.
C) A remuneração dos fatores de produção são o
aluguel, o lucro e o salário.
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D) São considerados fatores de capital: as
máquinas,
equipamentos
e
instalações
empregados na produção.
E) Correspondem aos elementos que as empresas
utilizam para produção de bens e serviços.
Questão 24
A função da Demanda é composta pelas variáveis
que afetam o comportamento do consumidor.
Responda o item que contêm somente essas
variáveis:
A)
Preço
do
bem,
preço
dos
bens
complementares,
Metas
e
objetivos
dos
empresários, renda do consumidor.
B) Preço do bem, preço dos bens substitutos na
produção, preço dos bens complementares, renda
do consumidor.
C) Preço do bem, preço dos bens substitutos,
Tecnologia, renda do consumidor.
D) Preço do bem, preço dos bens substitutos na
produção, Tecnologia, renda do consumidor.
E) Preço do bem, preço dos bens substitutos,
preço dos bens complementares, renda do
consumidor.
Questão 25
Não é instrumento utilizado para a concessão de
crédito rural:
A) Cédula Rural Pignoratícia (CRP).
B) Cédula de Crédito Bancário (CCB).
C) Nota de Crédito Rural (NCR).
D) Cédula Rural Hipotecária (CRH).
E) Cédula de Crédito Rural Bancário (CCB).
Questão 26
Supondo que a oferta por soja em determinada
região seja dada pela seguinte equação: Qo =
10.000 – 2p – Fp. Onde p é o preço dos tomates
(Ton.), assuma o valor de 500, e Fp representa os
fatores de produção (insumos utilizados para a
produção), no valor de 2.000. Marque a resposta
correta que represente a oferta de soja após um
aumento de 30% nos fatores de produção.
A) 11600
B) 7000
C) 6400
D) 13600
E) 13000
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Questão 27
Em um mercado, vende-se a saca de milho ao
preço de R$ 20,00 à quantidade de 1.000 sacas.
Supondo que o governo determine um ajuste no
preço para R$ 25,00, marque a resposta que
corresponda ao impacto no equilíbrio deste
mercado:
A) A produção será reduzida.
B) Ocorrerá um excesso de demanda.
C) Haverá um excesso de oferta.
D) Somente o preço será alterado.
E) Permanecerá o equilíbrio de mercado.
Questão 28
Os mercados de commodities não regulamentados
possuem uma característica competitiva de
concorrência pura. Marque a resposta incorreta
sobre esse modelo de comercialização:
A) No longo prazo, o modelo de concorrência pura
tende ao equilíbrio, tendo em vista a entrada e
saída de fornecedores.
B) Nesse modelo, há um grau de alta
concorrência, com produtos homogêneos e
formação de preços transparentes.
C) No modelo de concorrência pura, não há
restrições à entrada de novos concorrentes.
D) O modelo de concorrência pura prevê a
existência de produtos heterogêneos, sem
restrições à entrada de novos fornecedores.
E) O consumidor determina a concorrência. Isso
ocorre por causa da existência de um grande
número de fornecedores.
Questão 29
Sobre a concessão de crédito rural, é incorreto
afirmar:
A) Não é necessária a apresentação de garantias
para a obtenção de crédito rural.
B) Tem como um dos objetivos desenvolver
atividades florestais e pesqueiras.
C) Pode ser utilizado para atividade de custeio e
investimento.
D) Incide sobre o crédito rural, dentre outros,
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro.
E) Nas operações de investimento, o limite de
crédito é de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil reais), por beneficiário/ano safra.

6

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

16 de março de 2014

Questão 30

Questão 34

Entre os seguintes ativos, indique aquele que
apresenta maior grau de liquidez. Informe a opção
correta:

Analise os itens a seguir e indique a única opção
correta em relação aos instrumentos de políticas
econômicas:

A) Ações negociadas em Bolsa de Valores.
B) Moeda.
C) Imóveis.
D) Títulos de renda fixa.
E) Títulos de renda variável.

I. Políticas fiscais expansionistas, como a redução
de impostos podem ser utilizadas pelos governos
para aumentar o PIB de determinado país.
II. O aumento da taxa básica de juros de uma
economia é uma política monetária, que dentre
outros motivos, visa a reduzir o nível de inflação.
III. Políticas cambiais que geram valorização da
moeda nacional induzem o aumento de
exportações.

Questão 31
Informe a alternativa correta. A diferença entre
Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional
Bruto (PNB) é:
A) Exportações ou importações.
B) Depreciação do capital.
C) Saldo do Balanço de Pagamentos.
D) A renda líquida enviada ou recebida do exterior.
E) Impostos diretos e indiretos.
Questão 32
É correto afirmar que uma política cambial de
desvalorização da moeda nacional tem como
objetivo:
A) Reduzir as exportações e aumentar as
importações.
B) Aumentar as exportações e reduzir as
importações.
C) Manter o Balanço de transações correntes
inalterado.
D) Diminuir a saída de capital estrangeiro do país.
E) Incentivar viagens internacionais da população
nacional.
Questão 33
A macroeconomia se preocupa fundamentalmente
com diversos temas. Informe a alternativa que não
corresponde aos estudos fundamentais da
macroeconomia:
A) Inflação e Taxa de Câmbio.
B) Sistema de Contas Nacionais.
C) Estrutura concorrencial.
D) Taxas de juros da economia.
E) Tributos e dispêndios públicos.

Administração e Economia Rural

A) Somente o item I está correto.
B) Todos os itens estão corretos.
C) Somente os itens I e III estão corretos.
D) Todos os itens estão incorretos.
E) Somente os itens I e II estão corretos.
Questão 35
Analise os itens a seguir e indique a única opção
correta em relação ao uso de instrumentos de
política econômica aplicado a mercados agrícolas:
I. A política de garantia de preços mínimos é um
instrumento para o setor agropecuário que visa
minimizar as flutuações de preços recebidas pelos
produtores rurais.
II. A política de seguro da safra agrícola tem como
objetivo assegurar ao produtor um determinado
montante de recursos (valor da apólice), caso
ocorra perda da produção devido a adversidades
climáticas ou outros infortúnios segurados.
III. Pode-se entender como política de extensão
rural um conjunto de atividades direcionadas a
transmitir aos agricultores novos conhecimentos
técnicos e comerciais a respeito de culturas e
criação de animais.
A) Somente o item I está correto.
B) Somente os itens I e II estão corretos.
C) Somente os itens I e III estão corretos.
D) Todos os itens estão incorretos.
E) Todos os itens estão corretos.
Questão 36
A respeito dos conceitos macroeconômicos,
informe a única alternativa incorreta:
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A)
Política
Fiscal
refere-se
a
políticas
governamentais relativas aos níveis de gastos e
tributação.
B) Balanço de Pagamentos é o conjunto de contas
que resume as transações em um país com o
resto do mundo.
C) Déficit Primário é a diferença entre receitas e
despesas do governo, incluindo gastos com
pagamento de juros.
D) Taxa de Juros SELIC é a taxa de juros
equivalente a taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia para títulos federais.
E) Recessão é um período de queda da produção
agregada da economia.
Questão 37
Informe a alternativa correta. O governo pode
utilizar as seguintes políticas econômicas para
controle da inflação:
A) Redução da taxa de juros do mercado e
aumento dos gastos do governo.
B) Aumento da taxa de juros do mercado e
congelamento de preços.
C) Redução de impostos e aumento dos gastos do
governo.
D) Aumento do crédito e redução da taxa de juros
do mercado.
E) Aumento do crédito e congelamento de preços.
Questão 38
Com relação às políticas agrícolas brasileiras,
analise os itens abaixo e indique a única opção
correta:
I- As políticas agrícolas podem elevar a produção
e produtividade agrícolas.
II- O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
foi criado com o objetivo de incentivar grandes
produtores rurais.
III- O Programa Garantia-Safra é um tipo de
seguro agrícola para agricultores familiares.
A) Somente o item I está correto.
B) Todos os itens estão corretos.
C) Somente os itens I e II estão corretos.
D) Somente os itens I e III estão corretos.
E) Somente o item III está correto.
Questão 39
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que são planejados e executados nas empresas
rurais. Por isso, está, de forma responsável, apta a
construir uma nova base de informações
gerenciais para dar suporte à excelência
competitiva global, contribuindo lucrativamente
para as empresas rurais. Portanto, é correto
afirmar:
A) A Contabilidade Rural tem como finalidade:
controlar o patrimônio das entidades rurais, apurar
o resultado das entidades rurais e prestar
informações sobre o patrimônio e sobre o
resultado das entidades rurais aos diversos
usuários das informações contábeis.
B) A Contabilidade Rural destaca-se como
instrumento secundário de apoio às tomadas de
decisões durante a execução e o controle das
operações da empresa rural.
C) Ela é desenvolvida dentro de um ciclo de coleta
e
processamento
de
dados
que
não
necessariamente culminam na produção e
distribuição de informações, na forma de relatórios
e ou planilhas contábeis.
D) A Contabilidade Rural auxilia na geração de
informações para o planejamento e o controle das
atividades rurais, sendo uma atividade de domínio
e uso comum, tanto do empresário e
empreendedor rural, quanto de contadores e
administradores rurais.
E) O objeto da Contabilidade Rural não tem sido o
controle do patrimônio e seu uso, e sim a
determinação do lucro e/ou prejuízo da empresa
rural.
Questão 40
Um projeto de desenvolvimento rural refere-se a
um conjunto de ações articuladas entre si e
dirigidas conscientemente por diversos atores
sociais para produzir uma intervenção positiva em
uma determinada realidade rural, sempre em
situação de escassez de recursos e de tempo. No
processo de construção de um projeto, é
imprescindível o cumprimento de três fases,
intrinsecamente conectadas entre si, que são:
A) Planejamento, implementação e avaliação.
B) Planejamento, controle e avaliação.
C) Planejamento, controle e implementação.
D) Planejamento, desenvolvimento e avaliação.
E) Planejamento, desenvolvimento e ações
corretivas.

A Contabilidade Rural sempre foi reconhecida por
sua capacidade de mensurar e de informar de
forma objetiva os eventos, atividades e transações
Administração e Economia Rural
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Questão 41
O ambiente geral é o universo que envolve
externamente a empresa. As variáveis que
compõem o ambiente da empresa rural são:
variáveis tecnológicas, variáveis econômicas,
variáveis políticas, variáveis sociais, variáveis
legais, variáveis demográficas e variáveis
ecológicas. Do ambiente geral, é constituído o
ambiente operacional da empresa (necessárias ao
seu funcionamento). O ambiente operacional é
constituído por quatro setores principais. São eles:
A) Consumidores, concorrentes, stakeholders
players.
B) Consumidores, fornecedores, concorrentes
regulamentadores.
C) Consumidores, processadores, concorrentes
regulamentadores.
D) Consumidores, fornecedores, intermediários
regulamentadores.
E) Consumidores, vendedores, concorrentes
regulamentadores.

e

impermeabilizantes, cosméticos; serve de base
para certos remédios, além de outros.
V- Apitoxina: o veneno de abelhas tem um
mercado ainda bastante incipiente, mas com
grande
potencial
de
crescimento,
sendo
comercializado para laboratórios em gramas, é
utilizado na fabricação de pomadas e vacinas.
Marque alternativa correta:
A) Apenas os itens I, II e V estão corretos.
B) Apenas o item II está correto.
C) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.
E) Todas os itens estão corretos.

e
Questão 43
e
e
e

Questão 42
A apicultura ocupa lugar de destaque no cenário
do agronegócio brasileiro, porém a grande maioria
dos produtos oriundos da colmeia, com exceção
do mel, ainda são desconhecidos e tem baixa
procura pelo consumidor brasileiro, acarretando ao
apicultor
desperdício
de
produtos
e,
consequentemente, diminuição da rentabilidade
dos projetos. Sobre esses produtos, é correto
afirmar:
I- Pólen: no Brasil, ainda há falta de pólen no
mercado, dada a pouca divulgação de informações
sobre o sistema de produção, sendo sua produção
insuficiente para atender à demanda potencial.
II- Própolis: é um antibiótico natural que possui
propriedades
energéticas,
antibactericidas,
cicatrizantes, anti-infecciosas e é um excelente
conservador e regenerador dos tecidos celulares.
III- Geleia Real: é uma secreção glandular das
abelhas jovens, também conhecido como alimento
real, produzida a partir do pólen de flores. É o
alimento mais completo produzido na natureza e
por esse motivo, seu preço no comércio também é
elevado.
IV- Cera: é uma substância secretada a partir de
mel e do pólen, servindo para a construção de
favos na colmeia. Para o homem, serve como
alimento e tem aplicação na produção de velas,
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O leite de cabra é uma importante fonte de cálcio,
fósforo, vitamina A e vitamina D, além de ter fácil
digestão, podendo ser consumido por pessoas
alérgicas ao leite de vaca. Sua produção ainda é
incipiente e não atende à demanda do mercado
nacional, devido a problemas de desconhecimento
da atividade e do mercado, baixos índices de
exploração zootécnica e utilização de animais
pouco produtivos. Sendo assim, assinale a
alternativa que contenha apenas raças caprinas
especializadas na produção leiteira:
A) Saanen, Savanah, Boer e Toggenburg.
B) Saanen, Anglo Nubiano, Santa Inês e Moxotó.
C) Saanen, Suffolk, Morada Nova e Pardo Alpino.
D) Saanen, Pardo Alpino, Toggenburg e Anglo
Nubiano.
E) Saanen, Boer, Toggenburg e Pardo Alpino.
Questão 44
A ovinocultura é parte da zootecnia que trata do
estudo e da criação de ovinos. Uma das primeiras
explorações animais feitas pelo homem, com
objetivo de produzir alimentos, na forma de carne
e leite, e de outros produtos, tais como a lã.
Existem várias raças de ovinos, mas elas são
geralmente subdivididas em raças de lã, raças de
leite, raças de carne e raças de dupla aptidão.
Sendo assim, assinale a alternativa que contenha
apenas raças consideradas produtoras de carne:
A) Dorper, Corriedale, Santa Inês e Hampshire
Down.
B) Dorper, Santa Inês, Suffolk e Merino
Australiano.
C) Dorper, Santa Inês, Morada Nova e Boer.
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D) Dorper, Santa Inês, Suffolk e Texel.
E) Dorper, Kalahari, Santa Inês e Ilê de France.
Questão 45
Na criação de peixes, os produtores podem optar
por alguns modelos ou tipos de criação: criação
extensiva, semi-intensiva e intensiva. Essas
definições são aplicadas tendo em vista suas
características produtivas, métodos empregados e
tipo de produção obtida. Sobre o sistema de
criação intensiva em piscicultura, é incorreta a
seguinte informação:
A) O tamanho dos tanques ou viveiros podem
variar, entretanto, os piscicultores trabalham com
grande adensamento nesse tipo de criação, o que
implica, entre outros, em maiores custos com
alimentação artificial e manejo, porém com maior
rentabilidade por área.
B) É o sistema no qual o criador emprega o maior
nível técnico possível. Além das técnicas
utilizadas, deve-se ressaltar que apenas um tipo
ou espécie de peixe é criada em cada tanque e
com um grau de adensamento populacional
elevado.
C) Normalmente, a alimentação dos peixes é feita
de maneira natural, pois estes consomem os
alimentos e nutrientes encontrados naturalmente
dentro dos tanques e, além disso, também
consomem alimento artificial.
D) São utilizados filtros biológicos, que mantém a
qualidade da água e ajudam na manutenção do
suprimento de oxigênio. A oxigenação é garantida
através de uma série de técnicas e processos,
pois com um grande número de peixes numa
mesma área, o suprimento de oxigênio ficaria
comprometido.
E) Nesse sistema, a alimentação utilizada deve ser
totalmente artificial, com rações balanceadas que
podem proporcionar a máxima conversão
alimentar e o melhor desenvolvimento e ganho de
peso aos peixes.
Questão 46
Em equinos, as pelagens são classificadas em três
categorias: simples - formadas por pelos e crinas
de uma só cor; compostas - formadas por pelos
bicolores ou por pelos de duas ou mais cores
diferentes espalhados na superfície do corpo; e
justapostas ou conjugadas - pelagem em que
um ou mais tipos de pelagem se justapõem ou se
conjugam com o branco, formando malhas ou
pintas, geralmente, de contorno irregular, porém
Administração e Economia Rural
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bem distintas. Assinale a alternativa que contenha
apenas pelagens simples:
A) Gateado, rosilho, tordilho e lobuno.
B) Tobiano, alazão, branco e mantado.
C) Rosilho, mouro, tordilho e negro.
D) Baios cabos-negros, alazão, lobuno e castanho.
E) Baios simples, preto, alazão e branco.
Questão 47
Na suinocultura, o processo reprodutivo deve
gerar, a partir do plantel de matrizes, o maior
número de leitões desmamados saudáveis e com
peso uniforme por matriz por ano. Para tanto, as
diferentes influências dos fatores e manejos que
afetam o índice produtivo das fêmeas devem ser
considerados. Assinale a alternativa que não seja
condizente
com
as
informações
acima,
ocasionando falhas nos índices zootécnicos
ótimos:
A) O peso das porcas é um grande responsável
pela exigência nutricional e, para que não ocorra
mobilização das reservas corporais, o consumo
alimentar não deve ser estimulado, pois quanto
menor o consumo maior também será a produção
de leite e menor a perda de peso desta, até que
ocorra o desmame.
B) Cobrir as leitoas com condição corporal
adequada permite que as fêmeas entrem no
segundo período reprodutivo com uma reserva de
gordura corporal mínima que possibilite baixos
intervalos desmama-cio.
C) O flushing é usado para determinar a prática do
fornecimento de alto nível de energia. Após uma
fase de alimentação restrita, segue-se um
arraçoamento intenso, com o objetivo de aumentar
a taxa de ovulação e, em consequência, o numero
de leitões nascidos.
D) A alimentação durante a gestação tem uma
função estratégica: além de influenciar a prenhez,
o tamanho, o peso e a uniformidade da leitegada,
afeta também a produtividade no período de
lactação, o intervalo de desmama-cio e a
longevidade da porca.
E) A redução na ingestão alimentar em estresse
calórico induz a matriz a um balanço nutricional
negativo maior do que em condições termo
neutras, a utilização de reservas corporais para
viabilizar a produção de leite é biologicamente
ineficiente, sendo que o peso dos leitões ao
desmame é reduzido em períodos de alta
temperatura.
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Questão 48

E)
Produção
de
bovinos,
transporte,
processamento, distribuição e consumo.

Sobre o complexo agroindustrial da bovinocultura
leiteira e dos produtos lácteos no Brasil, é
incorreto afirmarmos:

Questão 50

A) O País tem, hoje, acima de um milhão e cem
mil propriedades que exploram leite, ocupando
diretamente 3,6 milhões de pessoas. O
Agronegócio do leite é responsável por 40% dos
postos de trabalho no meio rural.
B) O leite está entre os seis produtos mais
importantes da agropecuária brasileira, ficando à
frente de produtos tradicionais como café
beneficiado e arroz.
C) O Brasil é o sexto maior produtor de leite do
mundo e cresce a uma taxa anual de 4%, superior
à de todos os países que ocupam os primeiros
lugares em produção.
D) Além da sua importância nutritiva e na
economia, o leite desempenha um relevante papel
social, principalmente, na geração de empregos.
E) A indústria de laticínios não tem potencializado
o valor nutritivo do produto, faltando ainda no
mercado bebidas lácteas enriquecidas com
vitaminas, minerais e ômegas, assim como leites
especiais para as pessoas que não conseguem
digerir a lactose
Questão 49
Por definição, cadeia produtiva é um conjunto de
etapas consecutivas, ao longo das quais os
diversos insumos sofrem algum tipo de
transformação, até a constituição de um produto
final e sua colocação no mercado. Trata-se, de
uma sucessão de operações integradas,
interligadas como uma corrente, desde a obtenção
da matéria-prima até a distribuição do produto
final. De acordo com esta definição, na produção
de carne bovina, o “boi” é o elo principal de uma
cadeia que possui diversas etapas. Assinale a
alternativa que melhor caracteriza os elos, a
montante e a jusante da cadeia produtiva da carne
bovina.
A) Insumos a produção, comercialização,
produção de bovinos, processamento, e consumo.
B) Insumos a produção, produção de bovinos,
processamento, distribuição e consumo.
C) Produção de bovinos, insumos a produção,
comercialização, distribuição e consumo.
D) Insumos a produção, produção de bovinos,
frigoríficos, processamento e consumo.
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O sistema de produção integrada, ou integração,
muito utilizado em avicultura e suinocultura, existe
no Brasil há mais de 60 anos. Trata-se de uma
parceria, em que produtores e agroindústria se
unem com bens e esforços para produzirem
animais e/ou vegetais, destinados ao comércio
e/ou à indústria, cada um colaborando com o que
tem de melhor. Assinale a alternativa que não
representa e/ou não caracteriza este tipo de
sistema de produção:
A) É um sistema vitorioso no cenário nacional,
quando comparado com outros setores da
agropecuária, pois gera renda no campo com certa
estabilidade e continuidade e, com isso, minimiza
o êxodo rural, além de se mostrar, até então,
competitivo.
B) No caso de aves e suínos, a agroindústria,
geralmente, participa com os animais, rações,
medicamentos, transporte de animais e insumos, e
a assistência técnica necessária à produção.
C) O produtor, geralmente, participa com as
instalações, equipamentos, água e energia
elétrica, bem como se responsabiliza pelo manejo
(criação e engorda) dos animais até que os
mesmos atinjam a idade de abate.
D) Embora não se tenha um padrão (e,
possivelmente, nem se deseja), a produção
integrada no Brasil não é regida por princípios
absolutamente consolidados. A maioria das
empresas trabalha sob diferentes modelos em que
produtores e agroindústrias somam bens e
esforços para a consecução do mesmo fim.
E) O Contrato de produção integrada é
amplamente reconhecido pelo Estado, quer pelo
legislador (Lei 4.504, de 30.11.1964 (Estatuto da
Terra), através da Lei nº 11.443, de 05.01.2007), e
que agora pretende disciplinar, em particular, quer
pelo poder judiciário, que de forma unânime
reconhece esta relação como um contrato
autônomo, do tipo sociedade (parceria), regido
pelo direito civil brasileiro.
Questão 51
Produzir frutas sem precisar se preocupar com a
chuva ou a falta dela. O que parecia impossível
para os produtores rurais do Tocantins, hoje, é
uma realidade, a partir dos projetos de irrigação
implantados pelo Governo do Estado. O potencial
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do Tocantins vai além: são mais de quatro milhões
de hectares para irrigação, sendo parte dessas
áreas localizadas dentro dos seis projetos
hidroagrícolas (Projeto Formoso, Gurita, Sampaio,
Prodoeste, Manuel Alves e São João), onde já
foram investidos recursos da ordem de R$750
milhões. As principais frutíferas cultivadas no
Tocantins são a melancia, a banana e o abacaxi e
dentro dessas culturas, é incorreto afirmar:
A) No Tocantins, a produção é desfavorecida na
região de várzeas devido ao sistema de subirrigação, que facilita o aparecimento de doenças.
Além disso, o Estado tem alta luminosidade e
temperatura, dispensando o uso de defensivos.
Esses fatores reduzem os custos com a produção
de frutas e ainda garantem renda aos produtores.
B) Com uma produção de 54 milhões de abacaxis
por ano, o Tocantins é pioneiro e modelo no PIF
na cultura do abacaxi.
C) O Tocantins produz frutas de grande aceitação
no mercado, que hoje é mais exigente, faz questão
de qualidade e de uma produção sustentável, que
exige do agricultor uma capacidade de produzir
sem agredir o meio ambiente e a saúde do
consumidor.
D) A banana entrou no rol de produção formal e
continuada no Tocantins, conforme sua inserção
no Programa de Produção Integrada de Frutas.
Com a aplicação de novas técnicas de manejo e
pelo avanço na tecnologia de cultivo e colheita da
banana, a produtividade no campo aumentou.
E) Hoje, em volume, a melancia é responsável
pela maior produção de frutas do Estado (92 mil
toneladas), seguida do abacaxi (39 mil toneladas
em 2011) e da banana (28 mil toneladas em
2011).
Questão 52
A soja é a cultura agrícola brasileira que mais
cresceu nas últimas três décadas e corresponde a
49% da área plantada em grãos do país. O
aumento da produtividade está associado aos
avanços tecnológicos, ao manejo e eficiência dos
produtores. O grão é componente essencial na
fabricação de rações animais, com uso
crescente na alimentação humana. Sobre a cultura
da soja, é correto afirmar:
I- É cultivada especialmente nas regiões Centro
Oeste e Sul do país. A soja se firmou como um
dos produtos mais destacados da agricultura
nacional e na balança comercial.
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II- No cerrado, o cultivo da soja tornou-se possível
graças aos resultados obtidos pelas pesquisas da
Embrapa, em parceria com produtores, industriais
e centros privados de pesquisa. Os avanços nessa
área, possibilitaram também o incremento da
produtividade média por hectare, atingindo os
maiores índices mundiais.
III- O cultivo de soja no Brasil se orienta por um
padrão ambientalmente irresponsável, ou seja,
sem o uso de práticas de agricultura
sustentável, como sistema integração-lavourapecuária e a utilização da técnica do plantio
direto. São técnicas que permitem o uso intensivo
da terra e com maior impacto ambiental, o que
aumenta a pressão pela abertura de novas áreas e
contribui para a degradação do meio ambiente.
IV- O Brasil é autossuficiente na produção de soja,
abastecendo o mercado interno e enviando o
excedente ao mercado externo. O complexo de
soja (grão, farelo e óleo) é o principal gerador de
divisas cambiais do Brasil.
Marque a alternativa correta.
A) Apenas a afirmação III está errada.
B) Todas as afirmações estão corretas.
C) As afirmações I, III e IV estão corretas.
D) As afirmações III e IV estão erradas.
E) Apenas a afirmação II está correta.
Questão 53
A decisão sobre a viabilidade de um projeto
isolado ou comparado a outros projetos exige o
emprego de métodos de avaliação financeira de
projetos. Com relação aos métodos de avaliação
financeira de projetos, analise as afirmativas
abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para
as falsas:
( ) O Fluxo de Caixa são valores em reais (R$) que
refletem as entradas (receitas) e saídas
(despesas) dos recursos e produtos por unidade
de tempo que formam uma proposta de
investimento.
( ) O Valor Presente Líquido (VPL) é um indicador
financeiro que indica o lucro do projeto ao longo da
sua vida útil.
( ) Se VPL > 1, o projeto é viável.
( ) A relação Benefício/custo (B/C) consiste na
relação entre o valor presente dos benefícios e o
valor presente dos custos.
( ) Se B/C > 0, o projeto é viável.
A sequência está correta em:
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A) F, F, V, F, V.
B) V, V, F, V, F.
C) V, F, V, V, V.
D) F, V, V, F, F.
E) V, V, V, F, V
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A) organização e lucro.
B) direção e organização.
C) organização e objetivo.
D) direção e planejamento.
E) planejamento e controle.
Questão 54

Questão 57

Devido ao crescimento das áreas de produção no
país, e pela falta de crédito através de
mecanismos formais para atender à crescente
demanda e grãos, surgiram formas de
financiamento
alternativas
ao
crédito
governamental, sendo um exemplo desses
mecanismos a Cédula de Produtor Rural (CPR).
Assinale a alternativa que apresenta a(s)
vantagem(ns) desse título:

Na estrutura organizacional que representa os
órgãos que compõem a empresa e as suas
relações de interdependência, deve-se reunir e
compartilhar
as
quatro
características:
diferenciação, formalização, centralização e
integração. Sobre o assunto, assinale a afirmativa
correta:

A) A restrição de oferta de garantias.
B) Os seletivos critérios utilizados na análise de
crédito, favorecem os pequenos e mini-produtores.
C) A garantia da comercialização do produto com
recebimentos antecipados.
D) Os custos de financiamento e de transações
elevados.
E) Os baixos custos de financiamento e de
transações.
Questão 55
A Política de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM), cujos primórdios remontam à década de
30, visa a proteger a rentabilidade do produtor
rural no período de excedente de oferta agrícola.
Portanto, é correto afirmar que a PGPM tem como
principal objetivo:
A) redistribuir renda através da redução do preço
dos alimentos.
B) definir o preço piso ou base para os preços
recebidos pelos produtores.
C) promover a exportação de produtos agrícolas.
D) reduzir o risco associado à estabilidade dos
preços agrícolas.
E) fixar o preço máximo antecipado como
parâmetro de orientação aos agricultores para
alocação de recursos.
Questão 56
Um(a) ____________ é uma combinação
intencional de pessoas e de tecnologia para atingir
um(a) determinado(a) _____________. Preencha
as lacunas em branco com as opções abaixo.
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A) a formalização refere-se à localização e
distribuição da autoridade para tomar decisões.
B) a integração refere-se à localização e
distribuição da autoridade para tomar decisões.
C) a formalização refere-se aos meios de
coordenação e de entrosamento entre as partes
da organização.
D) a centralização refere-se à existência de regras
e regulamentos para prescrever como, quando e
por quem as tarefas serão executadas.
E) a diferenciação refere-se à divisão do trabalho
organizacional em departamentos ou subsistemas
e em camadas de níveis hierárquicos.
Questão 58
No Brasil, foram desenvolvidos dois modelos de
produção agrícola bastante distintos: a agricultura
camponesa e familiar e a agricultura patronal
convertida no que se convencionou chamar de
“agronegócio”. Com relação ao agronegócio,
analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para
as verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) Dentre os fatores relacionados ao desempenho
do agronegócio, destacam-se a disponibilidade de
terras e a tecnologia.
( ) O agronegócio pode ser entendido como a
cadeia produtiva que envolve desde a fabricação
de insumos, passando pela produção nos
estabelecimentos
agropecuários
e
pela
transformação, até seu consumo.
( ) O território brasileiro tem, em sua grande
maioria, áreas destinadas à produção agrícola,
entretanto tais áreas sofrem com a má
conservação e a falta de conhecimento de manejo.
Portanto, os maiores investimentos ocorrem em
propriedades rurais que necessitam de aplicação
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de novas tecnologias, sejam na utilização de
máquinas ou em novas técnicas de manejo.
A sequência está correta em:
A) V, V, V.
B) F, V, F.
C) V, F, F.
D) V, F, V.
E) F, F, F.
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C) O Ministério da Fazenda é, entretanto, o mais
importante Ministério na condução da política
agrícola, pois é ele quem define os parâmetros a
serem observados na implementação dos
instrumentos da política agrícola.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.

RASCUNHO
Questão 59
O custo de produção é a soma dos valores de
todos os recursos (insumos e serviços) utilizados
no processo produtivo de uma atividade agrícola,
em certo período de tempo e que podem ser
classificados em curto e longo prazos. É correto
afirmar que:
A) os custos variáveis totais (CVT) correspondem
às parcelas dos custos totais que independem da
produção.
B) o custo operacional (CO) é a soma dos custos
fixos e variáveis totais.
C) os custos fixos totais (CFT) são a parcela dos
custos totais que dependem da produção e por
isso mudam com a variação do volume de
produção.
D) em termos contábeis, os custos variáveis são
separados em despesas de custeio da lavoura,
despesas de pós-colheita e despesa financeira,
esta última incidente sobre o capital de giro
utilizado.
E) o custo total (CT) é composto de todos os itens
de custos variáveis (despesas diretas) e a parcela
dos custos fixos diretamente associada à
implementação da lavoura.
Questão 60
A política agrícola brasileira envolve distintos
ministérios, tais como: Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA, Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA, Ministério da
Fazenda, Ministério do Planejamento e Ministério
do Meio Ambiente. Sobre o assunto, é correto
afirmar que:
A) O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA administra os recursos
orçamentários para a execução da política
agrícola.
B) as questões agrárias e a política para a
agricultura familiar estão ao amparo do Ministério
do Meio Ambiente – MMA.
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