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01.  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.

02. Por serem programas relacionados com direitos que são garantidos aos cidadãos,

as políticas públicas existem em muitas áreas. Quais dessas áreas não consideramos

como política pública: (C)

a) Construção de Hospitais.

b) Construção de Escolas.

c) Construção de indústrias de confecções.

d) Construção de casas populares.

03. 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.

04.  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.

05.  Marque  a  alternativa  que  NÃO  possui  referências  aos  princípios  da  Política

Nacional de ATER: (C)

a) Extrativistas, ribeirinhos, quilombolas e pescadores artesanais.

b) Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  com  ênfase  em  processos  de  desenvolvimento

endógeno.

c) Credenciamento de entidades prestadoras junto ao MDA/Seaf.

d) Enfoque dialético, humanista e construtivista.



06.  A  respeito  das  orientações  estratégicas  para  as  ações  da  ATER  pública,  são

citadas 3 (três) afirmações abaixo para determinar se são falsas (F) ou verdadeiras

(V): (C)

I - Incorporar às ações da Ater pública os princípios da Economia Solidária e da Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável (   ).

II - Incentivar e apoiar sistemas alimentares regionalmente adaptados (   ).

III - Adotar o planejamento das ações com base nas comunidades locais (   ).

Marque a alternativa CORRETA:

a) Todas as três afirmações são verdadeiras.

b) Todas as três afirmações são falsas.

c) I e II são verdadeiras.

d) I e III são verdadeiras

07. Um modelo de ATER desejável preconizado pela PNATER considera: (B)

a) É baseado no Difusionismo.

b) É baseado no Construtivismo, nas Metodologias Participativas e adota a Agroecologia

como novo paradigma tecnológico.

c) Os extensionistas devem ter um papel de tomar as decisões corretas pelos agricultores.

d) Os  problemas  das  atividades  produtivas  dos  agricultores  devem ser  vistos  de  forma

fragmentada pelos extensionistas facilitando suas soluções.

08.  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.

09. Diz respeito à missão dos serviços de ATER, EXCETO: (A)

a) Viabilizar as condições para os agricultores selecionarem as instituições prestadoras de

Ater.

b) Expansão e fortalecimento dos agricultores familiares e suas organizações.

c) Execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável.

d) Metodologias educativas e participativas, integradas às dinâmicas locais.

10.  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.



11. 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.

12.  Assinale  a  alternativa  CORRETA.  A  agricultura  familiar  não  se  adéqua  aos

“pacotes  tecnológicos”,  devendo  para  ela  serem definidos  sistemas  de  produção

específicos devido: (D)

a) Às suas condições específicas de uso intensivo da mão-de-obra, clima, solo e topografia.

b) Às políticas públicas voltadas para a agricultura familiar.

c) Ao baixo nível de aspirações e cultural dos agricultores familiares.

d) Às suas características específicas de uso intensivo da mão-de-obra, disponibilidade de

recursos, pluriatividade das atividades, posse da terra e comercialização.



 

13. O artigo 14, da Lei nº 9.946/2009 relata, que dos recursos repassados pelo FNDE,

para a alimentação escolar, no mínimo, 30 % deverão ser utilizados para aquisição de

gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar

rural ou de suas organizações. Escolha uma alternativa, para o Programa a que se

refere ao enunciado. (D)

a) PAA.

b) PPA.

c) PAA/PNAE.

d) PNAE.

14. 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.

15.  Marque  a  opção  certa,  para  identificar  a  função  da  EMATERCE,  junto  aos

Programas PAA/PNAE. (B)

a) Coordenação.

b) Articulação.

c) Execução.

d) Direção.



16. São procedimentos proibidos na produção orgânica de vegetais, EXCETO: (C)

a) A utilização de organismos geneticamente modificados (OGM/Transgênicos) em qualquer

etapa da produção vegetal.

b) Uso de hormônios vegetais sintéticos.

c) O uso de inimigos naturais para o controle de pragas.

d) O uso de herbicidas químicos e derivados de petróleo.

17. Para o aproveitamento dos princípios ativos de plantas medicinais, são formas

adequadas de preparo para fins terapêuticos, EXCETO: (A)

a) Condensação.

b) Tintura.

c) Maceração.

d) Infusão.

18. Sobre o tema apicultura assinale a alternativa correta. A abelha para chegar a fase

adulta passa pelas fases: (A)

a)  Ovo – larva – pupa – adulto.

b) Ovo - larva – adulto.

c) Já nasce adulta.

d) Larva – pupa - adulto.

19. Na avicultura caipira é muito provável o aparecimento de ovos com CASCA FINA.

Para a correção desse problema como proceder? (C)

a) Aumentar o número de poedeiras no lote.

b) Diminuir horas luz do programa de luz.

c) Fornecer maior quantidade de água nos bebedouros.



d) Fornecer  mais cálcio,  reduzir  causas do stress,  e melhor  controle  de temperatura do

aviário, reduzindo o calor.

20.  Em decorrência  da evolução das técnicas produtivas associadas  à  agricultura

moderna  e  seus  impactos  ao  meio  ambiente,  ampliou-se  o  debate  acerca  de  um

sistema produtivo menos nocivo ao planeta. Dos sistemas agrícolas existentes, um

deles busca manter um ambiente sustentável e ecologicamente equilibrado. Qual é

esse sistema? (C)

a) Agroecologia sustentável

b) Agrossistema coletivo

c) Agrossistema alternativo

d) Agricultura extensiva

21. Sendo o relevo um importante fator de formação do solo, então é correto afirmar:
(A)

a) Nas áreas de relevo mais inclinado à infiltração da água é menor, o que ocasiona menor

ação do intemperismo sobre a rocha matriz.

b)  Nas  áreas  de  relevo  mais  plano  o  menor  acúmulo  de  água  é  o  principal  fator  que

influencia na redução do intemperismo.

c) Nas áreas de relevo mais inclinado à infiltração da água é maior, o que provoca uma

menor ação do intemperismo sobre a rocha matriz.

d) A formação de solos rasos é uma característica das áreas planas, uma vez que há uma

remoção maior dos sedimentos na superfície do que nos solos de terreno mais acidentado.

22. Sabemos que existe a “mandioca mansa” e a “mandioca brava”. O que diferencia

uma da outra é: (C)

a) Teor de boro.

b) Teor de ácido cítrico.



c) Teor de ácido cianídrico.

d) Teor de fósforo.

23. Os bovinos são ruminantes e possuem seu estômago dividido em quatro porções
distintas. O alimento para chegar ao intestino delgado dos bovinos tem que seguir o
seguinte trajeto: (D)

a) Retículo, rúmen, omaso e abomaso.
b) Retículo, rúmen, abomaso e omaso.
c) Rúmen, retículo, abomaso e omaso.
d) Rúmen, retículo, omaso e abomaso.

24. São medidas de controle da antracnose do cajueiro no campo: (B)

a) Não existe controle;

b) Limpeza e destruição de restos culturais e aplicação de fungicidas à base de oxicloreto  

de cobre;

c) Aplicação de produtos à base de enxofre;

d) Pulverizações foliares com ureia.

25. Com relação a conservação de forragens, é correto afirmar que: (D)

a) O feno de  flor-de-seda (Calotropis procera) apresenta baixa digestibilidade. 

b) Um fator favorável para silagem de capim elefante (Pennisetum purpureum) é o alto teor

de umidade.

c) A  silagem  de  palma  (Opintia  fícus)  pode  ser  fornecida,  de  maneira  exclusiva  aos

ruminantes, sem a necessidade de suplementação.

d) O risco de intoxicação da maniçoba (Manihot sp.) desaparece quando fornecida de forma

de feno.



26. A notificação obrigatória de algumas doenças dos animais objetiva evitar a grande

disseminação  entre  eles.  São  doenças  de  notificação  obrigatória  em  bovinos,

equinos, suínos e aves, RESPECTIVAMENTE: (B)

a) Raiva, mormo, peste suína clássica e brucelose.

b) Febre aftosa, anemia infecciosa equina, peste suína clássica e gripe aviária.

c) Mastite, anemia infeciosa equina, doença de Aujeszki e doença de Gumboro.

d) Febre aftosa, mormo, peste suína clássica e febre catarral maligna.

27.  O  Programa  de  Caprinocultura  Leiteira,  vem  procurando  solucionar  graves

problemas que atingem a população mais carente no interior do Estado, como a fome

e  vulnerabilidade  nutricional.  Criado  para  integrar  e  fortalecer  as  ações  da

caprinocultura de modo a sanar, com a oferta de proteína animal (leite e carne) de

baixo custo e alta qualidade, a dificuldade dos criadores na melhoria das condições

de vida, principalmente os produtores da agricultura familiar. 

Analise  nas  sequências  de  raças  de  animais  e  assinale  a  resposta  correta  que

contenha apenas nome de raças de caprinos. (D)

a) Canindé, Moxotó, Repartida e Morada Nova.

b) Santa Inês,  Boer, Karakul e Anglonubiana.

c) Hampshire, Sulfok, Savana e Repartida.

d) Canindé, Moxotó, Repartida,  e Anglonubiano.

28.  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

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: (C)

a) 1,0 a 2,0 kgf/cm² e 2 a 6 l/h.



b) 1,2 a 1,7 kgf/cm² e 2 a 8 l/h.

c) 0,5 a 2,0 kgf/cm² e 0,5 a 5 l/h;

d) 1,5 a 2,0 kgf/cm² e 2 a 10 l/h.

30.  Os  sistemas  de  irrigação  localizada  são  conjuntos  que  trabalham  de  forma

articulada, cada parte contribuindo para melhoria da eficiência integral da aplicação

de água. Para um perfeito funcionamento, quais são as partes que devem constituir

um sistema de irrigação localizada? (A)

a) Conjunto motobomba, cabeçal de controle com filtros e injetor de fertilizantes, tubulações,

emissores e acessórios.

b) Conjunto motobomba, cabeçal de controle com filtros e injetor de fertilizantes, emissores

e acessórios.

c) Conjunto motobomba, tubulações, emissores e acessórios.

d) Conjunto motobomba, cabeçal de controle com filtros e injetor de fertilizantes, tubulações.

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!


	PROVA DE NÍVEL SUPERIOR
	PROGRAMA AGENTE RURAL / 2021

