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>  Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada.

>  Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido em sua 

reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.

>  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão- 

Resposta de Leitura Ótica. As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o 

preenchimento total das bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para 

isso, caneta esferográfica na cor azul ou preta.

>  Verifique, no Cartão-Resposta, se o número de inscrição impresso é o seu.

>  Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso.

BOA SORTE!
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ASSISTENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA (NÍVEL MÉDIO)

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

Gaste seu dinheiro com experiências, não apenas com coisas

(1) Existe uma crença em nossa sociedade de que é melhor gastar nosso dinheiro com algo palpável, com longa 
duração, em vez de gastá-lo com eventos e experiências que passam e não voltam nunca mais. E que isso nos trará 
mais satisfação a longo prazo.

(2) A felicidade é muitas vezes considerada o grande objetivo da vida e, portanto, para muitos especialistas, o principal 
indicativo de saúde e desenvolvimento de uma sociedade. Mas, vamos lá, o que traz felicidade? A ciência se propôs 
a estudar essa questão mais uma vez, comparando a felicidade provinda da aquisição de bens materiais àquela que 
vem das experiências -  viagens, aprendizados, tempo com a família e amigos, por exemplo. Então, agora temos uma 
resposta para a pergunta: é mais feliz quem faz compras ou quem viaja?

(3) Thomas Gilovich, psicólogo e professor da Cornell University, nos EUA, estudou e acompanhou pessoas após a 
compra de algo grande, que as fez feliz, e concluiu que bens materiais trazem felicidade, mas por um período 
limitado de tempo. “Um dos inimigos da felicidade é a capacidade de adaptação. Nós compramos coisas para 
ficarmos felizes, e nós conseguimos. Mas somente por um tempo. Novos objetos são empolgantes no começo, mas 
aí nós nos adaptamos a eles”, explicou em entrevista à Fast Co.

(4) Segundo o pesquisador, nossas experiências dizem mais sobre nós mesmos do que as coisas que compramos. “Nós 
somos a soma total das nossas experiências”, define ele. Outra vantagem das experiências em relação a bens 
materiais seria a possibilidade de compartilhá-las com outras pessoas. Lembra aquela história de que a felicidade só 
é real quando compartilhada? Pois é. Gilovich atenta, ainda, para o fato de que é mais fácil nos conectarmos a 
pessoas devido a experiências do que devido a bens materiais em comum -  ou você já fez amizade com alguém 
porque ele tinha um modelo de relógio igual ao seu? O investimento em novas experiências, de acordo com o 
psicólogo, é bom até quando é ruim. Afinal, não existem experiências ruins, mas boas histórias para se contar.

(5) Quem partilha dessa mesma linha de pensamento é o diretor Roko Belie, responsável pelo documentário Happy 
(“Feliz”, em português). No vídeo, ele se dispõe a conhecer as mais diversas culturas do mundo em busca das causas 
da felicidade genuína -  e, pode ter certeza, não há carro novo que arranque sorrisos como uma viagem com amigos 
pelo interior da Itália, um fim de tarde com a pessoa amada ou um almoço de domingo na casa da sogra ou um dia 
inteiro brincando com os cachorros.

Disponível em: http://www.gilbertogodoy.com.br/ler-post/gaste-seu-dinheiro-com-experiencias-nao-apenas-com-coisas
Acesso em: 03 jan. 2019. Adaptado.

01. Considerando o tema, assinale a alternativa que apresenta um título que sintetize a ideia global do Texto 1.

A) A conquista de uma felicidade verdadeira
B) Uma sociedade que tem gosto pelo gasto
C) Adaptar-se a novas situações para ser feliz
D) O dinheiro é o “seguro” para a felicidade plena
E) Tempo para ganhar dinheiro, dinheiro para ser feliz

02. Na perspectiva do autor do Texto 1, o estado de felicidade genuína:

A) compreende experimentar situações inusitadas.
B) depende da conquista de uma boa situação econômica.
C) envolve, necessariamente, poder viajar com amigos.
D) inclui o compartilhamento de vivências significativas.
E) significa, geralmente, a busca pelo prazer do consumo.

03. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir.

1. No trecho: “é melhor gastar nosso dinheiro com algo palpável” (Io parágrafo), o autor quer dizer: ‘é melhor 
gastar nosso dinheiro com coisas intangíveis’.

2. Em: “Thomas Gilovich (...) estudou e acompanhou pessoas após a compra de algo grande” (3o parágrafo), o 
segmento sublinhado pode ser substituído por ‘caminhou ao lado de pessoas’, sem alteração dos sentidos.

3. No trecho: “é mais fácil nos conectarmos a pessoas devido a experiências do que devido a bens materiais em 
comum” (4o parágrafo), o segmento destacado equivale a ‘nos relacionarmos com’.
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4. O trecho: “O investimento em novas experiências (...) é bom até quando é ruim.” (4o parágrafo) equivale 
semanticamente a: ‘O investimento em novas experiências (...) é bom, mesmo quando é ruim.’.

Estão CORRETAS

A) 1 e 3. B) 1 e 4. C )2e3 .  D)2e4 .  E )3e4 .

04. Uma das mais formas mais produtivas de argumentar é por meio do contraste de idéias. Assinale os trechos em que 
esse princípio aparece em evidência.

1. “(...) é melhor gastar nosso dinheiro com algo palpável, com longa duração, em vez de gastá-lo com eventos e 
experiências que passam e não voltam nunca mais.” (Io parágrafo)

2. “A felicidade é muitas vezes considerada o grande objetivo da vida e, portanto, (...) o principal indicativo de saúde 
e desenvolvimento de uma sociedade.” (2o parágrafo)

3. “Então, agora temos uma resposta para a pergunta: é mais feliz quem faz compras ou quem viaja?” (2o parágrafo)
4. “Thomas Gilovich (...) estudou e acompanhou pessoas após a compra de algo grande, que as fez feliz, e concluiu 

que bens materiais trazem felicidade, mas por um período limitado de tempo.” (3o parágrafo)

Estão CORRETOS:

A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 1 e 3, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 2, 3 e 4, apenas.
E) 1,2,3 e 4.

05. O modo como está proposto o título do Texto 1 [Gaste seu dinheiro com experiências, não apenas com coisas] 
evidencia que o autor, nesse segmento, intenciona dialogar com o seu leitor na perspectiva de fazê-lo

A) adquirir um produto.
B) conhecer um fato. D) mudar uma prática.
C) entender um conceito. E) usufruir de um momento.

06. Releia o trecho a seguir.

“A ciência se propôs a estudar essa questão mais uma vez, comparando a felicidade provinda da aquisição de bens 
materiais àquela que vem das experiências -  viagens, aprendizados, tempo com a família e amigos, por exemplo. Então, 
agora temos uma resposta para a pergunta: é mais feliz quem faz compras ou quem viaja?” (2o parágrafo)

Considerando as relações sintático-semânticas entre o enunciado: “Então, agora temos uma resposta para a pergunta: é 
mais feliz quem faz compras ou quem viaja?” e a parte que o antecede, os termos sublinhados podem ser substituídos, sem 
alteração dos sentidos, respectivamente, por:

A) Mas ainda/ nesse momento.
B) Não obstante/ em breve.
C) Porém/ antigamente.
D) Porque/ no futuro.
E) Portanto/ hoje.

07. “Nós compramos coisas para ficarmos felizes”. Nesse trecho do Texto 1, está evidente uma relação semântica de

A) comparação.
B) concessão.
C) finalidade.
D) proporcionalidade.
E) tempo.
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08. Observe o emprego das normas de regência em:
“Gilovich atenta para o fato de que é mais fácil nos conectarmos a pessoas”.
As normas de regência também estão cumpridas em:

A) “Gilovich atenta para o fato de que é mais fácil nos espelharmos a pessoas”.
B) “Gilovich observa o fato de que é mais fácil nos mantermos unidos a pessoas”.
C) “Gilovich chama a atenção pelo fato que é mais fácil nós considerarmos pessoas”.
D) “Gilovich discute a hipótese que é mais comum nos adaptarmos com as pessoas”.
E) “Gilovich esclarece o fato que é mais fácil nós confiarmos de pessoas”.

09. Acerca das relações de referenciação e substituição entre partes do texto, analise as afirmativas a seguir.

1. No trecho: “E que isso nos trará mais satisfação a longo prazo.” (Io parágrafo), o termo destacado resume a ideia 
“gastar dinheiro com algo palpável e durável, em vez de gastá-lo com eventos e experiências que passam e não 
voltam nunca mais”.

2. No trecho: “A ciência se propôs a estudar essa questão mais uma vez (...)” (2o parágrafo), o termo sublinhado é 
empregado para referir o tema: “o que traz felicidade?”

3. Em: “A ciência se propôs a estudar essa questão mais uma vez, comparando a felicidade provinda da aquisição de 
bens materiais àquela que vem das experiências” (2o parágrafo), o termo sublinhado retoma, implicitamente, 
“questão”.

4. Releia: “Quem partilha dessa mesma linha de pensamento é o diretor Roko Belie, responsável pelo 
documentário Happy ('“Feliz”, em português). No vídeo, ele se dispõe a conhecer as mais diversas culturas do 
mundo (...)”. Entre as palavras “documentário” e “vídeo”, a associação de sentidos permite a substituição entre 
elas.

Estão CORRETAS, apenas:

A) 1 e 2. B) 1,2 e 4. C) 1 e 3. D)2 ,3e4 .  E)3e4 .

10. Considerando algumas normas da escrita padrão, analise as afirmações abaixo.

1. A grafia da palavra sublinhada no trecho: “(...) o que traz felicidade?” (2o parágrafo) deve ser mantida, também, 
na palavra destacada em: “Por traz do sucesso, existe sempre muito esforço.”.

2. O acento gráfico da forma verbal destacada em: “A ciência se propôs a estudar essa questão” (2o parágrafo), pela 
mesma razão, é empregado na palavra sublinhada em: “O entreposto de pescado fica a 10 km daqui”.

3. Em: “Thomas Gilovich, psicólogo e professor da Cornell University, nos EUA, estudou e acompanhou pessoas 
após a compra de algo grande (...)” (3o parágrafo), as vírgulas delimitam informações adicionais.

4. A pontuação (aspas e vírgula) é empregada para distinguir o discurso do autor do Texto 1 da fala do personagem 
que ele cita, neste trecho do 4o parágrafo: “Nós somos a soma total das nossas experiências”, define ele.

Estão CORRETAS

A) 1 e 3. B) 1 e 4. C )2e3 .  D)2e4 .  E )3e4 .

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Considerando o descarte de embalagens vazias de agrotóxicos, analise as afirmativas abaixo:

I. Todas as embalagens de produtos agrotóxicos devem passar pela tríplice lavagem, independente de sua 
formulação, e guardadas em local seguro até a destinação final.

II. O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) não é necessário ao lidar com embalagens vazias de produtos 
agrotóxicos.

III. Após a tríplice lavagem, as embalagens vazias devem ser furadas na parte inferior, para que não sejam 
reutilizadas.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Todas estão corretas.
B) Apenas I está correta.
C) Apenas II está correta.
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12. Para o uso correto e seguro dos agrotóxicos, é necessário seguir algumas recomendações. Sobre elas, analise as 
afirmativas abaixo:

ASSISTENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA (NÍVEL MÉDIO)

I. O uso de equipamento de proteção individual (EPI) é necessário, apenas, durante a aplicação do produto.
II. Pela legislação, o máximo permitido para vazamento de um agrotóxico durante a aplicação é de 5% da capacidade 

do equipamento.
III. Não é recomendável a manipulação de agrotóxicos nas horas mais quentes do dia.
IV. Ventos fortes facilitam a aplicação dos agrotóxicos, desde que aplicados a favor dos ventos.
V. A mistura de formulações para aplicação só pode ser realizada, caso seja autorizada pelo órgão competente e 

conste no receituário agronômico.

Estão CORRETAS apenas

D) I, IE e V.
E) III e IV.

A) I, II e III.
B) II e IV.
C) II e III.

13. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir 
rótulos próprios e bulas, redigidos em português e que contenham algumas informações. Verifique essas 
informações obrigatórias abaixo:

I. Conter o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos ingredientes inertes que contém.
II. Informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras: a indicação de onde ou sobre o que deve ser 

aplicado; o nome comum da praga ou doença que se pode com ele combater ou os efeitos que se pode obter; a 
época em que a aplicação deve ser feita; o número de aplicações e o espaçamento entre elas, se for o caso; as doses 
e os limites de sua utilização.

III. Instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros-socorros, antídotos e recomendações 
para os médicos.

IV. Precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, fauna, 
flora e meio ambiente.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Todas estão corretas.
B) Apenas I, II e IV estão corretas. D) Apenas IV está incorreta.
C) Apenas II, III e IV estão corretas. E) Todas estão incorretas.

14. Após analisar a indagação a seguir, assinale a alternativa INCORRETA.
As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a 
produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e 
afins não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabem

A) ao profissional, quando comprovada emissão de receita errada, displicente ou indevida.
B) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações do 

fabricante e órgãos de registros e sanitário-ambientais.
C) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas.
D) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes do registro do produto, do rótulo, 

da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação 
pertinente.

E) ao órgão fiscalizador responsável.

15. Em relação à pergunta a seguir, analise as afirmativas abaixo:
Quem possui legitimidade para requerer o cancelamento ou a impugnação, em nome próprio, do registro de agrotóxicos e 
afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e à dos animais?

I. Qualquer cidadão em dia com seus direitos civis.
II. Entidades de classe, representativas de profissões ligadas ao setor.
III. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional.
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IV. Entidades legalmente constituídas para defesa dos interesses difusos relacionados à proteção do consumidor, do 
meio ambiente e dos recursos naturais.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Todas estão corretas.
B) Apenas II e IV estão corretas.
C) Apenas I, II e III estão corretas.
D) Apenas II, III e IV estão corretas.
E) Todas estão incorretas.

16. Os herbicidas são substâncias químicas ou agentes biológicos, capazes de matar ou diminuir o crescimento de uma 
determinada espécie vegetal.
Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

I. Um herbicida seletivo é decomposto ou metabolizado pela cultura e não pela planta daninha.
II. Os herbicidas não podem se mover no xilema e no floema da planta-alvo, para que seu efeito seja potencializado.
III. Para ser efetivo, o herbicida precisa penetrar na cutícula da planta-alvo e ultrapassá-la.
IV. O herbicida não deve mover-se nos espaços com água ao redor das células da planta-alvo.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Apenas I, II e IV estão corretas.
B) Apenas II e IV estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) Apenas II, III e IV estão corretas.
E) Todas estão incorretas.

17. Leia o texto abaixo:
O Decreto N° 4.074, de 4 de janeiro de 2002 regulamenta a Lei N° 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e dá outras providências. No 
seu Artigo 64, os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente ao usuário, mediante apresentação de 
receituário próprio emitido por profissional legalmente habilitado.

Sendo assim, sobre o que deve conter necessariamente a receita específica para cada cultura ou problema, analise os 
itens abaixo:

I. Doses de aplicação e quantidades totais a serem adquiridas
II. Época de aplicação
III. Intervalo de segurança
IV. Cultura e áreas onde serão aplicados
V. Orientações quanto ao manejo integrado de pragas

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Todas estão corretas.
B) Apenas I, II e IV estão corretas.
C) Apenas II, III e IV estão corretas.

D) Apenas I, II, III e V estão corretas.
E) Apenas III está incorreta.

18. Os fungos causadores de doenças em plantas podem apresentar estruturas vegetativas e reprodutivas. Muitos deles 
possuem dois tipos de ciclo de vida, o assexuado e o sexuado.
Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

I. Os esporos são estruturas vegetativas presentes em algumas espécies.
II. Alguns fungos fitopatogênicos podem causar doenças em humanos também.
III. Os fungos assim como as plantas e algas são autótrofos.
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IV. Conidióforos são estruturas reprodutivas de onde emergem os esporos.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Todas estão corretas.
B) Apenas I, III e IV estão corretas.
C) Apenas I, II e IV estão corretas.

D) Apenas II e III estão corretas.
E) Todas estão incorretas.

19. A Febre Aftosa é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus, que ataca todos os animais de casco 
fendido, principalmente bovinos e suínos.
Sobre os sintomas mais típicos da doença, analise os itens abaixo:

I. Febre e diminuição do apetite
II. Presença de vesículas na boca, nos pés e nas tetas
III. Diminuição da produção de leite
IV. “Baba” abundante

Estão CORRETOS

A) I, III e IV, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.

D) I, II e III, apenas.
E) todos.

20. Dentre as doenças confundíveis com a Febre Aftosa, podemos assinalar como CORRETA.

A) Estomatite vesicular e tuberculose.
B) Raiva e estomatite vesicular. D) Estomatite vesicular e raiva.
C) Pseudorraiva e raiva. E) Doença de Ausjeszky e raiva.

21. As chamadas Bicheiras ou Miíases são causadas pela invasão de feridas ou cavidades naturais por larvas de moscas 
de diversos gêneros ou moscas varejeiras, nos quais se destacam

A) Cochiomyiahomini vorax.
B) Dermatobia hominis. D) Dictyocaulus viviparus.
C) Sarna sarcóptica. E) Haemonchus contortus.

22. As afecções da pele nos animais variam muito, decorrente do agente invasor e causador da doença. Entre as 
manifestações clínicas da pele, assinale aquelas em que o conceito se refere à afecção.

I. Alopecia -  caracterizada pela perda parcial ou total dos pelos.
II. Urticária -  necrose superficial das manchas branca da pele por exposição ao sol.
III. Fotossensibilização -  presença de vesículas na pele.
IV. Acne -  ocorre em diversas partes da pele, principalmente cabeça, pescoço e tronco, sob a forma de vesículas de 

tamanho pequeno.

Está(ão) CORRETA(S), apenas,

A) I. B) I e IV. C) III. D) II e III. E) II e IV.

23. A Defesa Sanitária Animal tem como finalidade evitar o contágio direto ou indireto dos animais por meio do 
emprego de medidas de isolamento, sacrifício e desinfecção, além da imunização pela vacinação.
Ao vacinarmos os animais contra determinada doença, estamos induzindo ao seguinte tipo de imunização:

A) Imunidade Natural
B) Imunidade Não Específica D) Imunidade Ativa
C) Imunidade Passiva E) Imunidade Específica
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24. De acordo com a Lei 12.228, de 21/04/2002, constatada a suspeita de existência de doenças infectocontagiosas:

I. Apenas médico veterinário oficial poderá notificar as doenças de notificação obrigatória.
II. Estabelecimentos confinadores de animais não são passíveis de aplicação desta Lei, por serem entidades 

controladas.
III. As interdições de estabelecimentos e isolamentos dos animais não poderão ultrapassar mais que 30 dias.
IV. As exposições, feiras agropecuárias, vaquejadas, provas hípicas, leilões e outras aglomerações de animais não 

poderão ser realizadas nem mediante prévia autorização da Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária.
V. Os laticínios não poderão receber leite proveniente de laticínios que não comprovem terem sido realizadas as 

medidas profiláticas estabelecidas.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Apenas I, III e V estão corretas.
B) Apenas IV está correta. D) Apenas V está correta.
C) Apenas I, II e IV estão corretas. E) Todas estão incorretas.

25. De acordo com a Instrução Normativa N° 44, de 2 de outubro de 2007, que aprovou as diretrizes gerais para a 
Erradicação e a Prevenção da Febre Aftosa, assinale a alternativa que indica a definição CORRETA.

A) Área Perifocal consiste na área imediatamente circunvizinha ao foco de febre aftosa, empregado um raio de 10km.
B) Plano de Contingência são procedimentos, em caso de uma emergência veterinária, com o intuito de tomada de ações 

necessárias à resposta rápida para o controle e eliminação da doença, elaborado pelo médico veterinário do rebanho 
afetado.

C) Serviço veterinário oficial constitui-se em instituição pública ou privada de defesa sanitária animal.
D) Material patogênico é o material sem risco biológico, colhido de casos confirmados de doença vesicular infecciosa ou de 

qualquer animal susceptível à febre aftosa, localizado em zona infectada.
E) Zona tampão é o espaço geográfico estabelecido para proteger a condição sanitária dos rebanhos de uma zona livre frente 

aos animais com risco, oriundos de uma zona contaminada com condição sanitária distinta, mediante a aplicação de 
medidas baseadas na epidemiologia da doença e destinadas a impedir a introdução do agente patogênico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. As plantas daninhas podem ser classificadas de diversas maneiras. A classificação mais importante é a taxonômica, 
em que as espécies são identificadas através de conhecimentos de Botânica, Sistemática Vegetal e Filogenética. 
Outras classificações são utilizadas e ajudam na escolha das melhores estratégias para seu controle. Assinale a 
alternativa que descreve as plantas herbáceas.

A) Plantas que se utilizam dos fotoassimilados da planta hospedeira, podendo ou não conter clorofila.
B) Plantas de médio porte, com caule lignificado e ramificado desde a base. Constituem algumas plantas daninhas importantes 

em plantio direto, reflorestamento e pastagem.
C) Plantas de pequeno porte, eretas ou prostradas; em geral, apresentam caules ou colmos não lignificados. Constituem a 

maioria das plantas daninhas de importância agrícola.
D) Plantas de hábito semelhante ao das parasitas, porém não utilizam os fotoassimilados da planta hospedeira e se 

desenvolvem sem contato com o solo.
E) Plantas eretas de grande porte, com caule lignificado e ramificações acima da base do caule. Constituem algumas espécies 

importantes em áreas de reflorestamento e pastagem.

27. A IN n° 33, de 24 de agosto de 2016 aprovou a Norma Técnica para a utilização do Certificado Fitossanitário de 
Origem - CFO e do Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado -  CFOC.
Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Somente os Fiscais de Defesa Agropecuária da ADAGRO com formação profissional de Engenheiro Agrônomo ou 
Engenheiro Florestal emitem o CFO e CFOC.

B) O CFO é o reconhecimento oficial da origem de um produto ou de suas partes quanto ao aspecto fitossanitário.
C) O CFO possibilita prevenir e controlar a disseminação no Estado de Pernambuco de Pragas Quarentenárias Presentes e 

Pragas Não Quarentenárias Regulamentadas.
D) O CFO certifica o produto vegetal na unidade produtiva (propriedade rural).
E) CFOC certifica o produto na unidade de consolidação (beneficiadora, processadora ou embaladora).
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ASSISTENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA (NÍVEL MÉDIO)

28. Relacione adequadamente as colunas.

1. Diagnose de Praga

2. Contaminação

3. Disseminação
4. Exame Visual

( ) Presença de pragas ou de outro artigo regulamentado em um produto básico, 
local de armazenamento, meio de transporte ou contêiner, não constituindo uma 
infestação.

( ) O exame físico de plantas, produtos vegetais ou outros artigos regulamentados 
usando o olho nu, lentes, estereoscópio ou microscópio para detectar pragas ou 
contaminantes sem análise ou processamento.

( ) O processo de detecção e identificação de uma praga.
( ) Expansão da distribuição geográfica de uma praga dentro de uma área.

A sequência está CORRETA em

A) 4-2-1-3 B) 1-4-3-2 Q2-3-1-4 D)4-2-3-l E) 2-4-1-3

29. A Instrução Normativa N° 28, de 24 de agosto de 2016 aprovou a Norma Técnica para a utilização da Permissão de 
Trânsito de Vegetais -  PTV.
Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A PTV é o documento emitido para acompanhar o trânsito da partida de plantas ou produtos vegetais, de acordo com as 
normas de defesa sanitária vegetal.

B) A PTV é exigida, também, para acompanhar o trânsito de animais ou de produtos.
C) A PTV é utilizada no controle do trânsito de plantas ou de produtos vegetais; envolve o transporte interno rodoviário, aéreo, 

hidroviário e ferroviário.
D) No Estado de Pernambuco, a PTV será emitida nas barreiras fitossanitárias estaduais, móveis ou fixas, ou em unidade da 

ADAGRO.
E) O MAPA realizará auditoria nos procedimentos adotados na emissão da PTV, nas Unidades da Federação.

30. O Decreto n° 31.246, de 28/12/2007 regulamenta a Lei N° 12.753, de 21 de janeiro de 2005, que dispõe, no âmbito do 
Estado de Pernambuco, sobre o comércio, o transporte, o armazenamento, o uso e aplicação, o destino final dos 
resíduos e embalagens vazias, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, bem 
como o monitoramento de seus resíduos em produtos vegetais e dá outras providências.
Analise as afirmativas quanto à competência da ADAGRO relativa à inspeção e à fiscalização.

I. Quando se tratar de estabelecimentos de produção, comercialização, armazenamento e de prestação de serviços na 
aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins.

II. Quando se tratar de atividades relacionadas ao descarte e destino final de resíduos e embalagens vazias de 
agrotóxicos, seus componentes e afins.

III. Quando se tratar de pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços de desinfecção, dedetização e prevenção 
ambiental.

Está CORRETO o que se afirma em

A) I, apenas. B) II e III, apenas. C) I e III, apenas. D) I e II, apenas. E) I, II e III.

31. As embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, devolvidas pelos usuários aos estabelecimentos 
comerciais, devem seguir os critérios definidos pela Portaria ADAGRO N° 81, de 22 de dezembro de 2014.
Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Devem ser armazenadas temporariamente em local adequado, de uso exclusivo para essa finalidade, dentro do próprio 
estabelecimento onde ocorre a comercialização, respeitando as condições de segurança para pessoas, animais e meio- 
ambiente, até que sejam enviadas para destinação final.

B) Embalagens vazias flexíveis não laváveis devem ser acondicionadas dentro de embalagens de resgate (saco plástico 
transparente padronizado) denominadas popularmente de big-bags.

C) As embalagens vazias laváveis devem estar tríplice lavadas, tampadas e perfuradas.
D) As embalagens vazias manufaturadas com material reciclável devem ser descartadas pelo usuário, sendo enterradas em 

terreno não cultivado, a uma profundidade mínima de 30 cm.
E) As embalagens secundárias de agrotóxicos, seus componentes e afins devem ser armazenadas temporariamente, até que 

sejam enviadas para destinação final adequada.
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32. A Instrução Normativa N° 17, de 31 de maio de 2005, acrescentada pela Instrução Normativa 4/2012/SDA/MAPA e 
Instrução Normativa 21/2005/SDA/MAPA, proíbe, em todo território brasileiro, o trânsito de bananas em cacho e o 
uso de folhas de bananeira ou parte da planta para acondicionamento.
Assinale a alternativa que indica a doença fúngica que essas medidas visam controlar.

A) Greening B) Cancro Cítrico C) Sigatoka Negra D) Cancro Bacteriano E) Mosaico

ASSISTENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA (NÍVEL MÉDIO)

33. A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco -  ADAGRO foi criada pela Lei N° 
15.919, de 4 de novembro de 2016.
Quanto à finalidade da ADAGRO, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Promover a defesa, a inspeção e a fiscalização agropecuária no território e nas divisas do Estado de Pernambuco, incluindo 
as áreas distritais, exceto na zona canavieira, onde atuam outros órgãos da administração pública estadual.

B) Registrar, no que couber, cadastrar, fiscalizar e inspecionar pessoas físicas e jurídicas que produzam, comercializem e 
distribuam produtos quimioterápicos, biológicos, agrotóxicos e afins, demais produtos agropecuários, bem como 
prestadores de serviços zoofitossanitários.

C) Promover ações de incentivo à educação conservacionista e sanitária e divulgar a legislação e os serviços de defesa 
agropecuária, privilegiando as ações educativas às ações punitivas.

D) Instituir e manter o cadastro de propriedades, estabelecimentos comerciais de insumos agropecuários, de empresas 
prestadoras de serviços afins à defesa agropecuária.

E) Credenciar, fiscalizar e auditar laboratórios de análise de produtos e insumos agropecuários e de entidades certificadoras de 
produtos e serviços de defesa agropecuária.

34. O Conselho Estadual de Sanidade Agropecuária é uma das 4 (quatro) unidades da ADAGRO. 
Em relação às outras 3 (três) unidades, são elas:

A) Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Consultivo.
B) Diretoria Colegiada, Conselho de Governança e Conselho Fiscal.
C) Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
D) Diretoria Administrativa, Conselho de Governança e Conselho Consultivo.
E) Diretoria Administrativa, Conselho de Governança e Conselho Fiscal.

35. A Instrução Normativa N° 45, de 29 de agosto de 2006 cria a Área de Proteção Fitossanitária -  APF do Vale do São 
Francisco, com o objetivo de evitar a entrada das Pragas Quarentenárias Ausentes, controlar as Pragas 
Quarentenárias Presentes e daquelas com restrição fitossanitária dos países importadores, especialmente as moscas- 
das-frutas.
Sobre isso, analise as afirmativas correlatas.

I. As ações necessárias à implantação e manutenção da Área de Proteção Fitossanitária -  APF do Vale do São Francisco 
envolvem as agências de defesa agropecuária dos estados de Pernambuco e Bahia.

PORQUE

II. A APF compreende os municípios dos dois estados.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) A primeira afirmativa é falsa, e a segunda, verdadeira.
B) A primeira afirmativa é verdadeira, e a segunda, falsa.
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
D) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
E) As duas afirmativas são falsas e não estabelecem relação entre si.
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ASSISTENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA (NÍVEL MÉDIO)

36. O Sistema para Manejo de Risco da Praga (SMR) mosca-das-frutas em cultivos de mangueira consiste na aplicação 
de, no mínimo, duas medidas de manejo. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às medidas estabelecidas pela 
Instrução Normativa N° 20, de 13 de julho de 2010.

A) Registro das propriedades exportadoras e inscrição de unidades de produção
B) Monitoramento e controle da praga nas propriedades registradas
C) Certificação fitossanitária de origem
D) Tratamento hidrotérmico
E) Uso de mudas sadias

37. As moscas-das-frutas são consideradas as pragas mais nocivas para a fruticultura, com restrições em quase todos os 
países importadores. No Brasil, destacam-se as pertencentes aos gêneros Anastrepha e Ceratitis. No programa de 
monitoramento no Vale do São Francisco, são utilizadas Armadilhas McPhail para as espécies de Anastrepha spp e 
Armadilhas Jackson para Ceratitis capitata. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

I. A Armadilha Jackson ou Armadilha Delta é usada, principalmente, com atrativos à base de paraferomônios, 
portanto são projetadas para capturar machos de moscas-das-frutas.

II. A Armadilha Jackson ou Armadilha Delta é usada, principalmente, com atrativos à base de paraferomônios, 
portanto são projetadas para capturar tanto machos como fêmeas de moscas-das-frutas.

III. A Armadilha Mcphail usa um atrativo alimentar líquido, baseado em proteína hidrolisada ou tabletes de fermento 
(torula yeast/bórax). Devido à natureza desse atrativo, a armadilha McPhail é mais efetiva para capturar fêmeas.

Está CORRETO o que se afirma em

A) I, apenas. B) II e III, apenas. C) I e III, apenas. D) I e II, apenas. E) I, II e III.

38. De acordo com o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, a Anemia Infecciosa Equina é uma enfermidade de 
notificação obrigatória e deve ser controlada. Como método de controle, testes obrigatórios devem ser realizados 
nos equídeos submetidos a eventos equestres ou trânsito. Sobre os testes que são aplicados para o diagnóstico da 
doença, analise os itens abaixo:

I. Imunodifusão em gel e ELISA
II. ELISA e Rosa Bengala
III. Western Blotting e Teste do Anel do leite
IV. Fixação do Complemento e PCR

Está(ão) CORRETO(S), apenas

A) I. B) I, III e IV. C) II e III. D) II. E) III.

39. Leia o texto a seguir:
Considerando a importância econômica da suinocultura e a necessidade de se evitar a disseminação de doenças, 
assegurando níveis desejáveis de produtividade, foi estabelecida a Certificação de granjas de reprodutores suídeos. 
Sobre as condições das granjas para serem certificadas, analise os itens abaixo:

I. Controle da Peste Suína Clássica e Doença de Ausjszky
II. Biossegurança nas granjas
III. Testes negativos para Brucelose e Leptospirose
IV. Controle da sarna

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Todos estão incorretos.
B) Apenas I, III e IV estão corretos.
C) Apenas II, III e IV estão corretos.
D) Apenas II e IV estão corretos.
E) Todos estão corretos.
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40. Todos os animais devem ser corretamente imobilizados, para que a administração de injeções seja conduzida sem 
risco para o aplicador e para o animal.
Qual via de aplicação de medicamentos veterinários tem ação mais rápida para a absorção do medicamento?

A) Intramuscular profunda
B) Intraperitoneal D) Via Oral
C) Intravenosa E) Via Retal

ASSISTENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA (NÍVEL MÉDIO)

41. Para prevenir, controlar ou erradicar doenças dos equídeos, o PNSE promove as seguintes atividades:

I. Vigilância epidemiológica;
II. Fiscalização e controle de trânsito;
III. Fiscalização de eventos pecuários;
IV. Interdição de propriedades suspeitas de doença de notificação obrigatória;

Estão CORRETAS

A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e IV, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) I, H, III e IV.

42. O Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária (IA) e de Controle e Prevenção da Doença de NewCastle 
(DNC) é uma estratégia de aplicação em todos os Estados da Federação.
Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

A) A adesão das Unidades da Federação às normas previstas no plano é de caráter obrigatório.
B) O DFIP e VIGIAGRO não estão incluídos no Programa da Secretaria de Defesa Agropecuária.
C) Os órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Animal garantirão o funcionamento do sistema de Atenção Veterinária e de 

Vigilância Sanitária.
D) A participação das OESA’s e MAPA é obrigatória no COESA e Grupos de Emergência.
E) Não há obrigatoriedade de georreferenciamento das granjas aviárias que possuem registro na Adagro.

43. Sobre o Programa Nacional de Sanidade Avícola, assinale a alternativa CORRETA.

A) A Guia de Trânsito Animal é emitida, apenas, por médico veterinário responsável das granjas pelo trânsito de aves para 
comércio em feiras livres.

B) Todo trânsito de aves deverá estar acompanhado de GTA emitida por médico veterinário oficial.
C) Todo trânsito interestadual de aves de descarte de granjas reprodutoras deverá estar acompanhada por GTA com destino 

para abatedouros com Serviço de inspeção federal.
D) A venda de aves domésticas vivas é permitida em estabelecimentos comerciais.
E) O Boletim Sanitário somente é expedido por médico veterinário oficial da OES correspondente à granja aviária.

44. O programa de erradicação da Febre Aftosa é obrigatório em todas as Unidades da Federação. A vacinação, como 
forma de controle da doença, é obrigatória em Pernambuco.
Sobre Vacinação, é CORRETO afirmar que

A) apenas bovinos e bubalinos podem receber a vacina contra a febre aftosa.
B) qualquer estabelecimento comercial agropecuário pode comercializar a vacina contra febre aftosa.
C) nos rebanhos, a vacinação é considerada válida, se o número de doses da vacina adquirida pelo proprietário for menor que o 

número de animais em seu rebanho.
D) os proprietários podem vacinar seu rebanho bovino contra febre aftosa a qualquer período do ano.
E) o sacrifício sanitário de animais infectados pela febre aftosa será realizado em aterros sanitários.
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45. Quanto ao trânsito inter e intraestadual, assinale a alternativa CORRETA.

A) Animais de produção em trânsito somente poderão se movimentar acompanhados dos documentos zoosanitários oficiais.
B) Animais ou seus subprodutos em trânsito e em desacordo com a documentação oficial serão sacrificados no local da 

apreensão.
C) Corredor sanitário é o local que leva animais apreendidos para os devidos aterros sanitários;
D) Animais encontrados em vias públicas não estão sujeitos às medidas sanitárias, estabelecidas pela Secretaria de Agricultura.
E) Não é competência dos proprietários providenciar a documentação zoosanitária para o trânsito de seus animais.

46. Sobre o controle da Anemia Infecciosa Equina (AIE), analise os itens abaixo:

I. Exame laboratorial para diagnóstico da AIE.
II. Interdição da propriedade foco de AIE.
III. Sacrifício ou isolamento de equídeos positivos de AIE.
IV. Trânsito de equídeos acompanhados de GTA.

Estão CORRETOS

A) I, II e IV, apenas. B) II, III e IV, apenas. C) III e IV, apenas. D) II e III apenas. E) todos.

47. Para diagnosticar equídeos como Mormo, são utilizadas as seguintes medidas:

A) Coletar material para exame de mormo, de preferência sangue e enviar soro sanguíneo ao laboratório credenciado ou oficial 
do MAPA.

B) Aplicar antígeno PPD subcutâneo na tábua do pescoço do equino suspeito da doença.
C) Interditar a propriedade com equídeos que apresentem qualquer secreção nasal.
D) Notificar a doença somente após sacrifício dos equídeos positivos.
E) Necropsiar os equídeos com suspeita de mormo para diagnosticar a doença.

48. As principais doenças que acometem os suínos, os quais fazem parte da notificação do PNSS, são:

A) Peste Suína Clássica e Doença de Ausjeszky.
B) Anemia e Brucelose suína.
C) PSC e varíola.
D) Doença de Ausjeszky e Síndrome Espongiforme Bovina.
E) Leptospirose suína e Brucellamelitensis.

49. Com base na Instrução Normativa 17 do MAPA, de 17 de abril de 2006, que aprovou o Plano de Prevenção da 
Influenza Aviária e Controle da Doença de NewCastle, fazem parte da Secretaria de Defesa Agropecuária os 
seguintes setores:

A) DIPOA, DAS, CONAB
B) DFIP, CGAL, DAS
C) CEASA, DAS, DFI
D) INCRA, CONAB, INMET
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

50. Sobre animais susceptíveis à Febre Aftosa, analise os itens abaixo:

I. Bovinos e bisões
II. Suínos e javalis
III. Caprinose e ovinos
IV. Antílopes e búfalos

Estão CORRETOS

A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) II e IV, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II, III e IV.
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