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1. Para que servem as Políticas Públicas: (A)

a) Fortalecer as atividades agropecuárias dos agricultores familiares,

b) Cobrar impostos dos agricultores familiares,

c) Disciplinar o uso dos insumos agropecuários,

d) Nenhuma das opções acima.

2. Conscientes de que as políticas públicas mediam as relações entre o estado e

sociedade. Com este conceito a partir de uma demanda de água da população rural,

quais das ações abaixo estão incluídas nesta política: (D)

a) Construção de cisternas.

b) Construção de poços profundos.

c) Construção de açudes/barragens.

d) Todas as respostas estão corretas.

3. Cite ações dirigidas exclusivamente para os pequenos agricultores: (D)

a) Seguro Safra.

b) Crédito Fundiário.

c) Nossa Primeira Terra.

d) Todas as opções anteriores.

4.  Sobre a Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura é correto

afirmar que: (A)

a) entende-se por  aquicultura  a atividade  de cunho econômico,  científico ou ornamental

voltada à produção e ao cultivo de organismos que tenham na água o seu normal ou mais

frequente meio de vida.



b) entende-se por pesca a atividade, exclusivamente com fins lucrativos, voltada a capturar

ou extrair organismos que tenham na água o seu normal ou mais frequente meio de vida

c) entende-se  por  águas  interiores  os  espaços  físicos  localizados  ao  redor  de  corpos

d’água, excluída a área de preservação permanente, utilizáveis, direta ou indiretamente, nas

atividades de pesca ou aquicultura.

d) área  marginal  é  aquela  não  compreendida  como  marinha  e  que  compõe  os  corpos

d’água, naturais ou artificiais do Estado do Ceará.

5.  Segundo  a  Lei  nº  13.497,  de  06.07.04,  que  trata  da  Política  Estadual  de

Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura, a pesca no Estado do Ceará é classificada

segundo as modalidades adiante especificadas, EXCETO: (D)

a) artesanal  e/ou  de  subsistência:  quando  praticada  por  pescador  ribeirinho  ou,  nas

imediações de sua moradia, com a utilização de anzol, redes de pequeno porte, linha ou

caniço simples, com objetivo exclusivo de propiciar a sobrevivência do pescador e de sua

família.

b) desportiva:  quando  praticada  na  modalidade  de  competição,  promovida  por  entidade

legalmente organizada,  distinguindo-se da amadora pela modalidade “pesque e solte”,  e

pela exclusiva utilização de anzóis sem fisga.

c) predatória: quando praticada de forma lesiva à preservação das espécies, ou em áreas

interditadas ou com a utilização de equipamentos e apetrechos não consentidos, bem como

sob técnica e métodos não admissíveis.

d) amadora: quando praticada com a finalidade de lazer ou recreação, com a utilização de

linha de mão, vara simples,  caniço,  molinete ou carretilha  e similares,  iscas naturais  ou

artificiais, bem como com espingarda ou arpão.

6.  Ainda  segundo  a  Lei  nº  13.497,  de  06.07.04,  que  trata  da  Política  Estadual  de

Desenvolvimento  da  Pesca  e  Aquicultura são  modalidades  da  atividade  de

aquicultura: (D)

a) Piscicultura.

b) Carcinicultura.



c) Ranicultura.

d) Todas as opções anteriores.

7.  Qual  o  documento  imprescindível,  para  o  acesso  do  Agricultor  Familiar,  ao

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Assinale a alternativa CORRETA.

(C)

a) Carteira de Identidade

b) C P F – Certificado de Pessoa Física

c) D A P – Declaração de Aptidão ao Pronaf

d) Carteira Sindical

8.  Dentre  as várias modalidades,  operadas pelo PAA -  Programa de Aquisição de

Alimentos assinale a alternativa CORRETA. (A)

a) Incentivo à produção e ao consumo de leite – PAA - Leite.

b) Compra com doação simultânea para os supermercados da região.

c) Compra aos intermediários da região.

d) Compra Direto das Agroindústrias do Estado.

9. Cite quais das afirmativas abaixo são de Grupos de beneficiários, fornecedores de

alimentos para o PAA-Programa de Aquisição de Alimentos. (C)

a) Agricultores Familiares/Quilombolas/Agricultores não Familiares.

b) Agricultores Familiares/Assentados de Reforma Agrária/Comerciante intermediário.

c) Agricultores Familiares/Pescadores Artesanais/Remanescentes de Quilombolas.

d) Agroindústria Familiar/Supermercados/Feiras Livres.

10. Quais os procedimentos normais do Agricultor Familiar,  necessários,  para que

participe da venda de produtos para o PNAE. Escolha a alternativa correta. (A)

a) Ser detentor de Declaração de Aptidão ao Pronaf.

b) Participar de uma licitação, no órgão executor, munido do Projeto de Venda.

c) Participar de uma Chamada Pública, na SEFAZ, munido do projeto de venda.



d) Participar de uma Chamada Pública no órgão executor, mas não precisa do projeto de

venda.

11. Assinale  a  alternativa que  completa  os  espaços  vazios sobre  as diretrizes  da

Política Nacional de ATER: (A)

    “Apoiar  as  ações  múltiplas  e  articuladas  de  ____________,  que  viabilizem  o

desenvolvimento  econômico  ______________  e  _____________,  nas  comunidades  e

territórios rurais, levando em conta a dimensão ambiental.”

a) Ater, equitativo e solidário.

b) Desenvolvimento Sustentável, diferenciado e comercial.

c) MDA, equitativo e solidário.

d) Pnater, local e globalizado.

12. Marque  a  alternativa  que  relaciona  corretamente  os  conceitos  da  coluna  da

esquerda (I) com a coluna da direita (II): (B)

I- Coluna esquerda                                 II- coluna direita
( A ) AGROECOLOGIA (    ) Construção da cidadania, recuperação

dignidade das pessoas.

( B ) ETNIA                                     (    ) Fortalecer habilidades e  mudanças de          
comportamentos.

( C ) FORMAÇÃO/ CAPACITAÇÃO (    ) Enfoque científico.

( D ) INCLUSÃO SOCIAL     (    ) Características culturais que são
partilhadas por um povo.

A  alternativa CORRETA é:

a) A,B,C,D.

b) D,C,A,B.

c) C,D,A,B.

d) B,A,D,C.



13.  Marque a alternativa que NÃO possui elementos característicos corretos para o

credenciamento de entidades prestadoras de ater no âmbito da PNATER - Política

Nacional de ATER: (C)

a) Corpo técnico multidisciplinar e registro junto aos seus Conselhos Profissionais.

b) Mecanismos e procedimentos de acompanhamento, controle e avaliação das atividades

e/ou  conveniados,  estabelecidos  pelo  FÓRUM  NACIONAL  DE  GESTÃO  DA  ATER

PÚBLICA.

c) O credenciamento das entidades deverá ser renovado a cada 2(dois) anos, mediante

avaliação e aprovação dos serviços prestados, considerando a opinião dos beneficiários.

d) A entidade a ser credenciada deve ter incorporado em suas diretrizes de trabalho as

questões de Gênero, Geração, Raça e Etnia.

14. O conceito de a SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL traduz

uma garantia de alimentos de qualidade. Assinale a alternativa que não aborda este

conceito: (D)

a) Acesso aos alimentos para todos.

b) Quantidade e qualidade suficientes.

c) Agricultura ambientalmente sustentável.

d) O território é base física para as relações entre indivíduos e organizações.

15. O conceito de AGRICULTURA SUSTENTÁVEL guarda uma correta relação com

todas as alternativas abaixo, EXCETO: (D)

a) Compreensão holística dos agroecossistemas.

b) Preservação da biodiversidade biológica e cultural.

c) Utilização do conhecimento e da cultura da população local.

d) Produção de mercadorias somente para o consumo interno.



16.  Assinale  a  alternativa  CORRETA.  Constitui-se  em  um  conjunto  de  técnicas  e

ferramentas que permite que as comunidades façam seu próprio diagnóstico e a partir

daí comecem a autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento: (B)

a) O Plano de Ação da Comunidade - PAC

b) O Diagnóstico Rural Participativo – DRP

c) O Contrato de Resultados – CR

d) O Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural - PROATER

17.  Assinale a alternativa ERRADA. As Metodologias Participativas constituem-se em:
(B)

a) Conjunto  de  conceitos  e  teorias  didático-pedagógicas  que  rompem  com  a  postura

tecnicista e amplia a visão sobre Desenvolvimento Rural Sustentável-DRS.

b) Estratégia de ação em que os técnicos apenas ensinam aos agricultores as tecnologias

necessárias  e  indispensáveis  ao  aumento  da  produção  e  produtividade  da  agricultura,

aumento da renda líquida da propriedade e melhoria da qualidade de vida da família rural.

c) Estratégia de trabalho emancipadora que proporciona o protagonismo de agricultores e

técnicos.

d) Valorização  e busca da construção coletiva  de conhecimentos  comprometidos  com a

transformação da realidade.

18. As matas ciliares têm importante papel no equilíbrio ecológico, por essa razão

precisam ser mantidas e preservadas. Sobre a função dessa cobertura vegetal, uma

das proposições abaixo NÃO está de acordo com a função, identifique-a: (C)

a) São importantes corredores ecológicos que favorecem a conservação da biodiversidade.

b) Contribuem para o controle e redução do processo de assoreamento dos cursos d'água.

c) As matas ciliares intensificam a força das águas que chegam a rios nos períodos de

precipitação acentuada.

d)  As  matas  ciliares  constituem  barreiras  naturais  contra  a  disseminação  de  pragas  e

doenças da agricultura, pois impedem a entrada de poluentes para o meio aquático.



19. Dentre as práticas de manejo e conservação do solo e da água temos as práticas

mecânicas,  edáficas e  vegetativas.  Essas  práticas  visam proporcionar  uma menor

perda de solo e maior infiltração de água no solo. Dentre as alternativas abaixo qual

identifica as práticas mecânicas: (C)

a) Regeneração, bordaduras, palhada, adubos verdes.

b) Manta vegetal, queimadas, adubos verdes.

c) Terraços, canais divergentes, taludes, cordão de pedras.

d) Microrganismos, cobertura morta, revegetação, palhada.

20.  As  práticas  utilizadas  nos  cultivos  agroecológicos  têm  como  objetivo  a

sustentabilidade dos plantios e para isso, procuram respeitar os ciclos naturais de

cada  espécie  de  forma  integrada  com  todas  as  atividades  de  manejo  realizadas,

inserindo o homem no mesmo agroecossistema de cultivo. Assinale a opção correta,

que contenha somente práticas agroecológicas. (B)

a) Uso de cobertura vegetal, limpeza da área utilizando fogo, controle biológico de pragas;

b) Trabalho mínimo no solo, adubação orgânica, consórcio de espécies;

c) Rotação de culturas, plantio de organismos geneticamente modificados;

d) Plantio em curva de nível, manejo do solo e uso de agrotóxicos.

21.  A  respeito  dos  efeitos  da  mecanização  do  campo,  assinale  a  alternativa

INCORRETA. (B)

a) O processo de mecanização do campo possibilitou a inserção de novas e avançadas

práticas agropecuárias.

b)  Destacam-se  dois  processos  de  modernização  do  campo  ao  longo  da  história:  a

Revolução Agrícola e a Revolução Científica.

c) A modernização do campo substituiu a mão de obra e provocou o desemprego.

d) Houve intensificação do êxodo rural com a modernização do campo, visto que, por causa

do desemprego,  muitas pessoas migraram das zonas rurais  para as zonas urbanas em

busca de novas oportunidades de trabalho.



22.  Na  avicultura  caipira  da  agricultura  familiar,  devido  aos  poucos  recursos

financeiros  do  agricultor  familiar,  se  faz  necessário,  a  redução  dos  custos na

construção do aviário, para isso precisamos adotar os seguintes procedimentos: (B)

a) Adquirir todo o material de construção na própria comunidade.

b)  Utilizar  os recursos disponíveis na própria unidade familiar,  tais como varas, bambus,

palhas, estacas, adquirindo fora da unidade somente os materiais não disponíveis.

c) Para maior eficiência utilizar somente material de alvenaria de boa qualidade para evitar

doenças nas aves.

d) Nenhuma resposta acima.

23. Aqui no Ceará o maior teor de amido na raiz da mandioca ocorre normalmente nos

meses de: (C)

a) Janeiro, fevereiro e março.

b) Outubro, novembro e dezembro.

c) Junho, julho e agosto.

d) Fevereiro, março e abril.

24.    A Zona de interseção entre dois ou mais ecossistemas, considerada como a 

região de transição é definida como: (C)

a) Diversidade Biológica

b) Habitat

c) Ecótone

d) Efeito das Bordas

25.  Sabemos que uma colmeia pode chegar a enxamear. Os principais motivos para

enxameação: (A)

a) Grande população de abelhas, gerando falta de espaço.

b) Ausência de realeiras nos favos.

c) Pequena quantidade de rainhas dentro da colmeia.



d) Pequeno movimento de zangões dentro da colmeia.

26. Quanto à produção de leite é INCORRETO afirmar: (C)

a)  A higiene  da ordenha é  uma das principais  práticas  que influenciam na qualidade  e

conservação do leite.

b)  Tratar  as  vacas  secas  enfermas com antibióticos  é  uma boa  arma para  prevenir  as

mastites subclínicas.

c) A mastite subclínica ocorre bem menos que a mastite clínica, mas é de facíl detecção.

d) A acidez do leite é uma das principais causas da rejeição do produto pelas usinas de

beneficiamento.

27. Qual as vantagens da adubação verde para o cajueiro? (D)

a) Não tem nenhuma vantagem;

b) Aumenta a acidez do solo;

c) Torna o solo mais compactado;

d) Aumenta a capacidade de retenção de água no solo e protege quanto a erosão e 

Insolação.

28.  Marque a afirmativa CORRETA: Hoje, o  principal objetivo do vazio sanitário no

algodão é: (A)

a) Prevenir e controlar o bicudo-do-algodoeiro.                                        

b) Criar um pacto de cooperação entre produtores e usineiros.

c) Criar plantas hospedeiras do bicudo-do-algodoeiro.

d) Melhorar a qualidade da fibra do algodão.

29. O programa de Irrigação na Minha Propriedade (PIMP), do governo do estado do

Ceará,  fez  uma  opção  pelos  sistemas  de  irrigação  localizada  por  serem  mais

eficientes na aplicação da água. Os sistemas de irrigação localizada mais conhecidos

são a microaspersão e o gotejamento. A diferença básica entre os dois sistemas está

na vazão e na forma de aplicação da água. O sistema de irrigação pode ser superficial



ou subsuperficial. No primeiro caso as linhas laterais são instaladas na superfície do

solo, no segundo caso elas são enterradas. Quando as linhas laterais são enterradas,

recomenda-se a utilização de gotejadores de baixa vazão. Na maioria dos projetos de

irrigação por gotejamento os emissores trabalham com pressão e vazão variando: (B)

a) 1,0 a 2,0 kgf/cm² e 2 a 6 l/h.

b) 0,5 a 2,0 kgf/cm² e 0,5 a 5 l/h.

c) 1,2 a 1,7 kgf/cm² e 2 a 8 l/h.

d) 1,5 a 2,0 kgf/cm² e 2 a 10 l/h.

30.  Coloque dentro  dos parênteses da Coluna  II,  a  letra  correspondente  as

informações contidas na Coluna I.  (A)

COLUNA  I COLUNA  II

A -   Produz farinha para panificação   (  )  Mamona

B - Ceará já foi o maior produtor do NE (  ) Bacillus thuringiensis (Bt)

C - Controle biológico de pragas (  ) Gergelim

D - Espaçamento recomendado: 3m x 1m   (  )  Algodão

Marque a correspondência correta: 

a) D,C,A,B

b) B,C,A,D

c) B,D,C,A

d) C,A,B,D

31. São exemplos de aplicativos relacionados com a Internet: (B)

a) MSN Messenger e Word.

b) Firefox e Google Chrome.



c) PowerPoint e Skype.

d) Excel e Firefox.

32.  Assinale a alternativa que apresenta tipos mais comuns de Malware (programas

maliciosos) encontrados pela rede de internet: (D)

a) Cavalo de Tróia e Worm.

b) Bot e Spyware

c) Vírus e Ransomware

d) Todas as opções anteriores.

33. Sobre o formato de arquivo, a alternativa correta que representa a extensão dos

arquivos em Excel, é: (B)

a) .txt

b) .xls

c) .ppt

d) .odt

34.  Linux  é  um  Sistema  Operacional,  assim  como  o  Windows,  que  possibilita  a

execução  de  programas  em  um  computador  e  outros  dispositivos. Sobre  esse

sistema é INCORRETO afirmar: (C)

a) Pode ser livremente modificado e distribuído.

b) O download, a instalação e atualizações do Linux são gratuitos.

c)  O  seu  pacote  Office  inclui  processador  de  texto  (Writer),  planilha  (Calc),  editor  de

apresentações (Power Point).

d) Ele dispõe de ferramentas similares às encontradas nos sistemas operacionais comerciais,

como é o caso do Windows, o que permite que você consiga abrir e trabalhar em um arquivo

criado no Word (do Microsoft Office), por exemplo.



35. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, de acordo com os atalhos de teclado no Word 

2010. (D)

Coluna 1                                      Coluna 2

I - Ctrl + C (  ) Aplicar negrito ao texto selecionado.

II - Ctrl + Z (  ) Copiar a seleção.

III - Ctrl + N (  ) Desfazer Digitação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses DE CIMA PARA BAIXO é:

a) I - II - III.

b) III - II - I.

c) I - III - II.

d) III - I - II.

36. A frase que está escrita de acordo com as novas regras de Ortografia da Língua

Portuguesa é: (A)

a) Um governo antissocial defende ideias anti-imigratória.

b) O professor fez uma mega revisão.

c) O semi-árido não aguenta mais uma outra mega-seca.

d) Neste nosso sertão há heróis e heroínas que batalham todos os dias.

37. Está INCORRETO o uso do(s) pronome(s) em: (B)

a) A ajuda de que tanto precisas nesta hora está onde menos esperas.

b) Aquele professor cujo o último livro já está esgotado fará a aula aonde der.

c)  Quero-lhe informar que, aonde quer que vá, estarei com você.

d) O juiz perante o qual você jurou inocência chamou-o para conversar.

38. Sobre concordância verbal e nominal, assinale a alternativa em que a afirmação



entre parênteses esteja adequada e corresponda ao termo ou expressão em destaque.

(A)

a)  “Portanto,  além  da  dimensão  pessoal  (conhecimentos,  sentimentos,  crenças),  o  uso

competente das habilidades sociais depende também da dimensão situacional [...]” (está no

singular, pois concorda com o substantivo “uso”). 

b) “Esse tipo de inteligência é bastante parecido com a inteligência emocional.” (deveria estar

no feminino para concordar com “inteligência”).

c) “[...] os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicos e são

regidos por normas da cultura mais ampla ou da subcultura.” (está no plural para concordar

com o sujeito composto “determinados contextos e situações específicos”).

d) “[...] os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicos e são

regidos por normas da cultura mais ampla ou da subcultura.” (deveria estar no feminino para

concordar com “situações”).

39. Assinale a ÚNICA alternativa em o uso da crase foi feito de maneira INCORRETA:
(C)

a) Refiro-me à aluna que esteve aqui semana passada.

b) Aquela aluna nunca está atenta à aula.

c)  Escreve à lápis, assim podemos apagar o que for preciso.

d) Joana disse: "Vou à igreja".

40. Analise esta sentença muito comum na oralidade: “Mélvio mente chega chora!”

Nela é possível afirmar que há: (D)

a) a falta clara de coerência textual.

b) a elipse de apenas um elemento coesivo.

c)  os dois verbos formarem locução verbal.

d) a subordinação traduzir resultado.

Boa sorte e boa prova!
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