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Confira, com máxima atenção, o Caderno de Questões, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões de 1 a 3.
O bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
(Manuel Bandeira. Em Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio/MEC, 1971, p.145)

1. No texto apresentado, uma progressão de sentido, que culmina com a revelação de que o bicho é um homem, essa
progressão pôde ser apresentada:
a) Na escolha das palavras e o suspense que causa no leitor.
b) O texto procura ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão.
c) Denota algum tipo de sentimentalismo do autor é “imundície”. No entanto, ela perde sua carga significativa ao acompanhar
a palavra pátio.
d) No sentido de os mendigos deixarem tudo espalhado pela calçada, dificultando a limpeza das ruas; sujeira, no sentido de
não ser uma atitude correta a falta de preocupação com o tempo que o lixo ficará na rua à espera do caminhão que irá recolhêlo.

2.

Podemos afirmar sobre o poema de Manuel Bandeira, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

Retrata a condição degradante a que um homem pode chegar quando atinge o ápice da miséria.
Compara-o aos animais que têm por hábito revirar latas de lixo: cachorro, gato e rato.
Ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão.
O poeta mostra sua indignação com o fato de um homem se assemelhar a um bicho por buscar comida no lixo.

3. Assinale a alternativa correspondente ao verso que declara a inconformidade do poeta demonstrando sua emoção com
a revelação de que o bicho era um homem, ou seja, o poeta não admite que um homem possa se comportar como um bicho:
a)
b)
c)
d)

No primeiro verso com a descrição “imundície do pátio”.
No quinto verso “Não examinava nem cheirava”.
No sexto verso “Engolia com voracidade”.
No último verso com o vocativo “meu Deus”.

4.

São exemplos de sinônimos, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

Brado e grito.
Ordem e anarquia.
Translúcido e diáfano.
Adversário e antagonista.

5.

Assinale a alternativa onde a palavra destacada NÃO representa um numeral:

a)
b)
c)
d)

São pessoas de meias palavras.
Morreu por tomar doses triplas da droga.
Comprou um terço das terras do município.
Patrícia alugou um apartamento no segundo andar do prédio.

6.

Relacione a coluna A – Pronomes de tratamento, com a coluna B – Emprego correto:
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COLUNA A

COLUNA B

a. Vossa Excelência

(

)

Utilizado para o Papa.

Vossa
Magnificência

(

)

Usados para pessoas com alta autoridade, como por exemplo:
Presidente da República, Senadores, Deputados, Embaixadores.

c. Vossa Eminência
d. Vossa Santidade

(
(

)
)

Usados para os reitores das Universidades.
Usado para Cardeais.

b.

Assinale a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

A / B / C / D.
B / D / A / C.
C / A / D / B.
D / A / B / C.

7.

Considere o uso dos dois-pontos parra assinalar a alternativa que NÃO corresponde ao emprego da sua pontuação:

a) Visto que ela nada declarasse, o marido indagou: - Afinal, o que houve?
b) ... Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo porque falou: e daí tornou atrás, ao próprio ato.
c) Estirado no gabinete, evocou a cena: o menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto
irresistível...
d) Joana conseguira: enfim realizar seu desejo maior seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila.

8.

Considere a concordância verbal para assinalar a alternativa correspondente:

a)
b)
c)
d)

Vossas Altezas pediram silêncio.
As mãos trêmulas denunciavam o que sentia.
Encontramos caídas as roupas e os prendedores.
As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar.

9.

Observe as frases e assinale a alternativa onde o emprego da crase está INCORRETO:

a)
b)
c)
d)

Obedecemos à norma.
Caminhava à passo lento.
Falei às pessoas estranhas.
Cheguei à Curitiba dos pinheirais.

10. São exemplos de antônimos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Eu sempre falava pra Ana que aquele homem era alto mas ela sempre retrucava que aquele homem era baixo.
José mora bem longe da escola, ele sempre morou bem distante.
Eu sempre achei ela tão gorda, mas depois que ela ganhou bebê considero ela magra.
Hoje pela manhã tomei o leite muito quente já agora a noite que leite frio.

11. Assinale a alternativa adequada a correlação entre tempos e modos verbais:
a) O que for de esquerda ou de direita teria sido agora relativizado pelas descobertas do DNA, cujas projeções têm esvaziado
essa clássica divisão.
b) Se os cientistas vierem a se preocupar com as questões ideológicas de que as futuras descobertas se revestissem, terão corrido
o risco de partidarizar a ciência.
c) Felizes são as moscas, que nem precisavam saber nada de política ou de DNA para irem levando sua vida em conformidade
com o que a natureza lhes determinasse como destino.
d) A esquerda já chegou a glorificar a ação de líderes personalistas, cujo autoritarismo obviamente excedia os limites de uma
sociedade que se queria justa e igualitária.

12. Considerando as regras de uso dos pronomes este, esse e aquele (e variações), assinale a alternativa que apresenta o uso
adequado do(s) pronome(s) demonstrativo(s):
a)
b)

Este senhor de terno, no fim da sala, é meu avô.
Essa calça que estou usando está muito apertada.
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c) Transparência pública e cortes orçamentários: estes foram os assuntos da última assembleia.
d) Os assuntos da próxima reunião serão estes: aprovação do plano de cargo e carreira dos servidores e licitação para concurso
público.

13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme a ortografia oficial:
a)
b)
c)
d)

Sugestão, excesso, assessor, persuasão.
Pretencioso, atravéz, ansiedade, vexame.
Sarjento, exceção, mendingo, beneficente.
Privilégio, cezariana, caxumba, carangueijo.

14. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao uso correto da crase:
a)
b)
c)
d)

As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa.
Vamos conhecer a fazenda à cavalo.
Às três horas começaremos a estudar.
A partida de futebol terá início às 17h.

15. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao uso correto do pronome:
a)
b)
c)
d)

Um quarto muito frio: o chão cinza e sujo, a janela aberta e as paredes brancas.
A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos!
Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada.
Ele quer participar do desfile da nossa escola neste ano.
ATUALIDADES

16. O projeto de lei que atualmente corre na Câmara e no Senado propõe revogar o Estatuto do Desarmamento,
substituindo-o por um novo, que, se aprovado sem alterações trará grandes mudanças no controle das armas. Algumas das
principais alterações previstas são:
I. Cidadãos comuns que comprovem necessidade de porte, mediante a apresentação de atestados que comprovem capacidade
psicológica, bons antecedentes criminais e habilidade para lidar com o armamento;
II. A licença para porte passará a ser definitiva, e para qualquer cidadão com idade mínima de 21 anos (hoje essa idade é de 25
anos);
III. Qualquer cidadão poderá ter legalmente uma arma, bastando atender a alguns requisitos básicos, como ter emprego,
residência fixa e certificado de capacidade técnica. Armas estão liberadas até para condenados na justiça por crime, desde
que o crime não seja doloso.
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

17. O verão de 2018 chegou sob a ameaça da febre amarela. A doença é endêmica, ou seja constante na maior parte do país,
mas o surto atual é considerado o pior da história. Ele teve início no começo de 2017, atingindo Minas Gerais e Espírito
Santo, além de alguns casos isolados em São Paulo e Bahia. Após perder força no inverno, a doença voltou a se espalhar
agora no verão de 2018, atingindo todo o Sudeste além do Distrito Federal. Sobre a febre amarela urbana podemos afirmar:
a) Quando ocorre nas matas, a febre amarela é chamada de silvestre e os principais hospedeiros são as diferentes espécies de
macacos.
b) Quando picados por fêmea do mosquito Haemagogus ou Sabethes os macacos infectados transmitem o vírus a ela, e o
mosquito passa a transmitir o vírus ao picar as pessoas.
c) Os macacos são os hospedeiros da doença e eles não a transmitem diretamente ao ser humano.
d) O vírus é transmitido pela fêmea do Aedes aegypti, mas essa variante urbana é considerada extinta no país desde a década de
1940. Nos dois casos, o ser humano torna-se o hospedeiro, e a doença pode ou não se tornar epidêmica.
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18. O mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações
Unidas (ONU) estima que mais de 300 mil pessoas tentaram cruzar o Mar Mediterrâneo para chegar à Europa em 2015. A
maioria dos migrantes vem da África e do Oriente Médio, fugindo de perseguições políticas e guerras, como a que castiga a
Síria desde 2011. Mas nem todos conseguem chegar ao seu destino final. A travessia é perigosa, feita em embarcações
precárias geralmente superlotadas. Em 2015, cerca de 2,5 mil pessoas já morreram afogadas no Mar Mediterrâneo. O Brasil
é uma nação formada por imigrantes – dos portugueses, que chegaram aqui a partir de 1500, passando pelos africanos trazidos
como mão de obra escrava, até a onda de europeus, japoneses e árabes que chegou ao país entre o final do século XIX e início
do século XX. Atualmente, o país vem recebendo imigrantes de países vizinhos como:
a)
b)
c)
d)

Bolívia, Paraguai, África e Haiti.
África, Alemanha, Bélgica e Bulgária.
Haiti, Chipre, Dinamarca e Eslovénia.
Letónia, Haiti, Lituânia e Congo.

19. Em 2018, cinco países com importante peso econômico e político na região realizarão eleições presidenciais: _____ Além
disso, o regime cubano irá decidir quem irá suceder o presidente Raul Castro, mas sem eleições diretas.
Preencha a lacuna com a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Argentina, Bolívia, Peru e Brasil.
Chile, Colômbia, Equador e Brasil.
Venezuela, Uruguai, Suriname e Peru.
Brasil, México, Colômbia, Paraguai e Venezuela.

20. A Copa do Mundo FIFA de 2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA de 2018 será a vigésima primeira edição
deste evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de
Futebol (FIFA), que ocorrerá na Rússia, anfitriã da competição pela primeira vez. Assinale a alternativa correspondente a
desvantagem da Copa do mundo Fifa de 2018:
a) Se a Copa do Mundo de Futebol for um sucesso de organização na Rússia, a imagem do país e do presidente Vladimir Putin
no exterior pode melhorar muito.
b) O evento inflaciona os serviços, principalmente de hotéis, antes e durante a Copa do Mundo. Mesmo pessoas que não vão
assistir aos jogos pagarão preços salgados em diárias de hotéis e serviços nas cidades que serão sedes.
c) Aumento de investimentos no país de empresas ligadas direta ou indiretamente ao futebol. Estes investimentos geram renda
e empregos no país.
d) A Copa do Mundo atrai grande quantidade de turistas para o país, gerando lucro para empresas (principalmente de hotéis
e turismo) e empregos para os brasileiros.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
21. Poderão ser recebidos em depósito e guardados a ___________ no mesmo silo ou célula produtos de diferentes
depositantes, desde que sejam da mesma espécie, classe comercial e ________________.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas:
a)
b)
c)
d)

Varejo / quantidade.
Atacado / categoria.
Vácuo / origem.
Granel / qualidade.

22. A respeito do sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, analise as afirmações abaixo, marque V para
verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) O contrato de depósito conterá, obrigatoriamente, entre outras cláusulas, o objeto, o prazo de armazenagem, o preço e a
forma de remuneração pelos serviços prestados, os direitos e as obrigações do Poder Público e do depositário, a capacidade de
expedição e a compensação financeira por diferença de qualidade e quantidade.
( ) O prazo de armazenagem, o preço dos serviços prestados e as demais condições contratuais serão fixados por livre acordo
entre as partes.
( ) Os critérios de preferência para a admissão de produtos e para a prestação de outros serviços nas unidades armazenadoras
deverão constar do regulamento interno do armazém.
( ) O depositante é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega dos produtos que tiver recebido em depósito.
a)
b)

V / V / V / V.
F / V / V / V.
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c)
d)

F / V / V / F.
V / F / F / V.

23. Conjunto das edificações, instalações e equipamentos organizados funcionalmente do país destinadas à guarda e
conservação de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico. Esta descrição referese a:
a)
b)
c)
d)

Sistema de armazenagem.
Unidade armazenadora.
Unidade de estoque.
Sistema de recebimento.

24. As unidades armazenadoras foram enquadradas em função da sua localização e de suas características operacionais em
quatro níveis. Relacione cada nível (Coluna A) com seus respectivos aspectos (Coluna B) e, em seguida, assinale a alternativa
correta:
Coluna A
Coluna B
(1) Em nível de fazenda
( ) Dotada de condições para a rápida recepção e o rápido escoamento do
(2) Coletora
produto, caracterizada como unidade armazenadora de alta rotatividade.
(3) Intermediária
( ) Localizada em propriedade rural, com capacidade estática e estrutura
(4) Terminal
dimensionada para atender ao próprio produtor.
( ) Permite a concentração de grandes estoques em locais destinados a
facilitar o processo de comercialização, industrialização ou exportação.
( ) Localizada na zona rural (inclusive nas propriedades rurais) ou urbana,
com características operacionais próprias, dotada de equipamentos para
processamento de limpeza, secagem e armazenagem com capacidade
operacional compatível com a demanda local.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3, 4.
2, 3, 4, 1.
3, 1, 2, 4.
4, 1, 3, 2.

25. Quanto às Instruções Normativas específicas para Classificação de milho, leia as assertivas abaixo:
I. Os pedaços de grãos sadios que ficarem retidos na peneira de crivos circulares de 7mm (sete milímetros) de diâmetro não
serão considerados defeitos para fins de tipificação do produto; contudo, a sua ocorrência deverá obrigatoriamente ser
quantificada e informada no Documento de Classificação;
II. Para a determinação dos defeitos do milho, utilizar a porção de grãos retidos na peneira de crivos circulares de 5,00 mm
(cinco milímetros) de diâmetro, identificar e separar os defeitos observando a separação dos grãos avariados e dos grãos
carunchados;
III. No caso de dúvidas quanto à identificação de algum defeito no grão de milho, ele deverá ser cortado para a melhor
visualização
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

26. Em relação às situações que desclassificam e consideram como impróprio o trigo para o consumo humano, com a
comercialização vedada, assinale a alternativa correta:
a) Percentual do total dos defeitos danificados pelo calor, mofados e ardidos, acima de 10% (dez por cento), para o trigo do
Grupo I
b) Odor estranho, impróprio ao produto que inviabilize a sua utilização para o uso proposto
c) Percentual do total dos defeitos danificados pelo calor, mofados e ardidos, acima de 15% (quinze por cento), para o trigo
do Grupo II
d) Percentual de matérias estranhas e impurezas e de defeitos acima do estabelecido para Adequado ao Tipo para o trigo do
Grupo I.
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27. Às empresas armazenadoras que tenham certificado _____, ou mais, das suas Unidades até o final da 5ª etapa, será
concedido prazo de mais ________ anos, para que as Unidades Armazenadoras remanescentes, de difícil adaptação, possam
sofrer as intervenções necessárias, findo o qual, se não certificadas, não poderão prestar serviços de ________________ de
produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas:
a)
b)
c)
d)

50% / dois / estocagem.
65% / quatro / recebimento.
75% / três / armazenagem.
80% / cinco / retirada.

28. No que diz respeito aos procedimentos operacionais ou roteiro para classificação do trigo, analise as afirmações abaixo,
marque V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) Coletar a amostra, no mínimo, 2 kg (dois quilogramas) destinados à classificação do trigo do Grupo I ou do Triticum durum
L ou, no mínimo, 4 kg (quatro quilogramas) para a classificação do trigo do Grupo II, sendo desses 2 kg (dois quilogramas), no
mínimo, 4 kg (quatro quilogramas) destinados às análises laboratoriais e, no mínimo, 8 kg (oito quilogramas) destinados à
classificação.
( ) Antes da homogeneização e quarteamento da amostra, verificar cuidadosamente se a mesma apresenta insetos vivos,
sementes tratadas, sementes tóxicas ou com toxicidade desconhecida, qualquer situação desclassificante ou outros fatores que
dificultem ou impeçam a classificação do produto.
( ) Estando o produto em condições de ser classificado, enviar a amostra de, no mínimo, 8 kg (oito quilogramas) para as análises
laboratoriais no caso do trigo do grupo II.
a)
b)
c)
d)

V / V / V.
V / F/ V.
F / F / V.
F / V / F.

29. Dentre a classificação dos grãos de soja relacione o grupo (Coluna A) com seus respectivos aspectos (Coluna B) e, em
seguida, assinale a alternativa correta:
Coluna A
(1) Queimados
(2) Danificados
(3) Amassados
(4) Mancha café

Coluna B
( ) Grãos que apresentam manchas escuras a partir do hilo.
( ) Se apresentam esmagados, com os cotilédones e tegumento rompidos por
danos mecânicos.
( ) Se apresentam com manchas na polpa alterados e deformados, perfurados ou
atacados por doenças ou insetos.
( ) Grãos ou pedaços de grãos carbonizados.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3, 4.
2, 3, 4, 1.
3, 1, 2, 4.
4, 3, 2, 1.

30. No que diz respeito aos requisitos de amostragem da soja, leia as assertivas abaixo:
I. O total de produto amostrado deverá ser homogeneizado, quarteado e reduzido em 5kg (cinco quilogramas) para compor,
no mínimo, 5 (três) amostras, constituídas de 1kg (um quilograma) cada, que serão representativas do lote;
II. A coleta das amostras em equipamentos de movimentação ou grãos em movimento quando das operações de carga,
descarga ou transilagem deve ser feita com equipamento apropriado, realizando-se coletas de 500g (quinhentos gramas) nas
correias transportadoras e extraindo-se, no mínimo, 10kg (dez quilogramas) de produto para cada fração de 500t (quinhentas
toneladas) da quantidade de produto a ser amostrada, em intervalos regulares de tempos iguais, calculados em função da
vazão de cada terminal;
III. Os 10kg (dez quilogramas) extraídos de cada fração de 500t (quinhentas toneladas) deverão ser homogeneizados, quarteados
e reservados para comporem a amostra que será analisada a cada 5000t (cinco mil toneladas) do lote;
IV. A cada 5000t (cinco mil toneladas), juntar as 10 (dez) amostras parciais que foram reservadas para compor a amostra a ser
analisada, homogeneizar e quartear no mínimo por 3 (três) vezes até obter 3kg (três quilogramas) de produto para compor,
no mínimo, as 3 (três) vias de amostras, constituídas de 1kg (um quilograma) cada.
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É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

31. No que se refere aos requisitos de marcação e rotulagem da soja, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro
e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) A soja pode ser comercializada a granel, ensacada ou empacotada.
( ) As embalagens utilizadas no acondicionamento da soja podem ser de materiais naturais, sintéticos ou qualquer outro material
apropriado.
( ) As especificações quanto à confecção e à capacidade das embalagens devem estar de acordo com a legislação específica
vigente.
a)
b)
c)
d)

V / V / V.
V / V / F.
F / V / V.
F / V / F.

32. No caso do _____________ a granel destinado diretamente à alimentação humana, o produto deverá ser identificado e
as expressões colocadas em lugar de destaque, de fácil visualização e de difícil remoção, contendo, no mínimo, as
informações relativas ao grupo e ao tipo do____________.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas:
a)
b)
c)
d)

Milho / grão.
Trigo / produto.
Grão / alimento.
Produto / item.

33. Relacione a classificação do grão de milho (Coluna A) com suas respectivas características (Coluna B) e, em seguida,
assinale a alternativa correta:
Coluna A
(1) Carunchados
(2) Avariados
(3) Quebrados

Coluna B
( ) Os pedaços de grãos que vazarem pela peneira de crivos circulares de 5,00 mm
(cinco milímetros) de diâmetro e ficarem retidos na peneira de crivos circulares
de 3,00 mm (três milímetros) de diâmetro.
( ) Grãos ou pedaços de grãos que se apresentam ardidos, chochos ou imaturos,
fermentados, germinados, gessados e mofados.
( ) Os grãos ou pedaços de grãos que se apresentam atacados por insetos
considerados pragas de grãos armazenados em qualquer de suas fases evolutivas.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3.
2, 3, 1.
3, 1, 2.
3, 2, 1.

34. Os padrões oficiais de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico serão estabelecidos pelo:
a)
b)
c)
d)

PBMH – Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura.
HortiAlimentação.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
PBMQH – Programa Brasileiro para a Melhoria na Qualidade da Horticultura.

35. Quanto a classificação da soja, leia as assertivas abaixo:
I. Grupo I: soja destinada ao consumo in natura;
II. Grupo II: soja destinada a outros usos;
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III. Amarela: é a constituída de soja cujo interior se mostra claro ou esbranquiçado em corte transversal, admitindo-se até 10%
(dez por cento) de grãos de outras cores.
É correto o que se afirma em:

a)
b)
c)
d)

I, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
I, II, III.

36. Concernente às sanções administrativas no caso de infringência às disposições quanto a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso
e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) A suspensão da comercialização do produto e do credenciamento pode ser utilizada como medida cautelar no ato da ação
fiscal, na forma a ser especificada em regulamento.
( ) Cabe à CEAGESP dispor sobre a destinação de produtos apreendidos ou condenados na, observada prioridade absoluta aos
programas de segurança alimentar e combate à fome, nos casos em que os produtos apreendidos se prestarem ao consumo
humano.
( ) É mantida, no território nacional, a exigência de padronização, fiscalização e classificação de produtos animais, subprodutos
e derivados e seus resíduos de valor econômico, bem como dos produtos de origem animal destinados ao consumo e à
industrialização para o mercado interno e externo.
a)
b)
c)
d)

V / V / V.
V / V / F.
V / F / V.
F / F / V.

37. As análises ___________________ serão realizadas por laboratórios oficiais ou credenciados pelo MAPA ou estrangeiros
reconhecidos pelo _____________.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas:
a)
b)
c)
d)

Químicas / governo.
Laboratoriais / MAPA.
Biológicas / CEASA.
Físicas / setor de análises.

38. Relacione o grupo de grãos de soja (Coluna A) com sua respectiva característica (Coluna B) e, em seguida, assinale a
alternativa correta:
Coluna A
(1) Ardidos
(2) Imaturos
(3) Chochos

Coluna B
( ) Visivelmente fermentados em sua totalidade e com coloração marrom escura
acentuada, afetando o cotilédone.
( ) Formato oblongo, que se apresentam intensamente verdes e que podem se
apresentar enrugados.
( ) Formato irregular que se apresentam enrugados, atrofiados e desprovidos de
massa interna.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3.
2, 3, 1.
3, 1, 2.
3, 2, 1.

39. Com respeito às operações tais como o arquivamento das amostras, leia as assertivas abaixo:
I. O arquivamento das amostras constitui-se em fator importante e deve ser realizado, após o seu respectivo lacre, em móvel
próprio (armário para guarda de amostras);
II. A amostra deverá permanecer em arquivo pelo período mínimo de 15 dias da data de retirada da mercadoria, após o que
pode ser considerada varredura;
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III. Nos casos em que a mercadoria tenha sido objeto de pré-limpeza, limpeza, secagem ou outro serviço, a amostra original
poderá ser removida do arquivo, desde que o depositante tenha recebido o resultado do serviço prestado à mercadoria, sem
reclamações deste.
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I, apenas.
I e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

40. Em relação à secagem, limpeza e recepção, assinale a alternativa correta:
a) Será obrigatória a realização de amostragem nos casos de transferência de propriedade visando verificar a perda de peso por
decréscimo do percentual de umidade ocasionado pelo processo de secagem natural do produto armazenado.
b) A pré-amostragem consiste no procedimento de retirada de amostras na recepção de produtos a granel, que deve ser
realizado, de preferência, depois da pesagem do veículo, para verificar a qualidade e determinar o percentual de impurezas e o
percentual de umidade do produto, verificando se há necessidade de limpeza, secagem ou armazenamento imediato, permitindo
escolher a moega onde será descarregado o produto ou optar pela rejeição da carga, caso haja algum fator que a desclassifique.
c) Na recepção, de preferência depois da pesagem da carga que está sendo recebida, faz-se a pré-amostragem, quando procurase verificar a qualidade e determinar o percentual de impurezas e o percentual de umidade do produto.
d) Nas operações de recepção de grãos em unidades armazenadoras, a amostragem propriamente dita é realizada depois a
descarga do produto, ocasião em que são retiradas amostras da parte superior da carga, com a utilização de sondas manuais ou
pneumáticas, e durante a descarga, com canecos ou baldes.

41. Em relação às cláusulas necessárias que devem constar para a formalização dos contratos disciplinados pela Lei nº
13.303/16 – Estatuto Jurídico das S/A, assinale a alternativa incorreta:
a) O objeto e seus elementos característicos.
b) O regime de execução ou a forma de fornecimento.
c) O preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios
de atualização monetária entre a data da entrega do objeto do contrato e a do efetivo pagamento.
d) Os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento.

42. Com respeito às informações pessoais, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra
e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
( ) A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito
de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações
voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.
( ) As informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito, independentemente
de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 10 (dez) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente
autorizados e à pessoa a que elas se referirem.
a)
b)
c)
d)

V / V / V.
V / V / F.
V / F / V.
F / V / V.

43. Associe os tipos de avarias nos grãos de milho (Coluna A) às suas características (Coluna B) e, em seguida, assinale a
alternativa correta:
Coluna A
(1) Ardidos
(2) Chochos ou Imaturos
(3) Fermentados
(4) Germinados
(5) Gessados
(6) Mofados

Coluna B
( ) Apresentam contaminações fúngicas visíveis a olho nu,
independentemente do tamanho da área atingida.
( ) Desprovidos de massa interna, se apresentam enrugados por
desenvolvimento fisiológico incompleto.
( ) Apresentam escurecimento parcial do germe ou do endosperma
provocado pelo calor.
( ) Apresentam início visível de crescimento.
( ) Devido à semelhança de aspecto, os grãos totalmente queimados.

( ) Tenham sofrido variação na sua cor natural, apresentando-se de
esbranquiçado ao opaco.
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A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 2, 3, 4, 1, 5.
3, 5, 1, 6, 2, 4.
4, 5, 6, 1, 3, 2.

44. São medidas preventivas para o controle de pragas armazenadas, exceto:
a)
b)
c)
d)

Deixar o produto no campo até atingir melhor preço.
Manter limpas a área ao redor, as instalações e os equipamentos.
Utilizar barreiras e armadilhas.
Manter a temperatura e a umidade indicadas.

45. No tocante as pragas que atacam grãos armazenados, leia as assertivas abaixo:
I. As fêmeas da traça dos cereais colocam os ovos na superfície da massa de grãos, as larvas saem e penetram nos grãos onde
ficam até a emergência;
II. O inseto adulto é uma mariposa frágil, de coloração amarelo palha;
III. As asas posteriores são sedosas, brilhantes, com a margem anterior coberta por escamas escuras.
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas,
I, II e III.

46. Qual das alternativas abaixo não é usada para preservar grãos:
a)
b)
c)
d)

Terra de formigueiro.
Banha.
Cinza.
Poeira.

47. Por ocasião do recebimento da mercadoria, a amostragem visa a _____________das condições em que os grãos se
apresentam, de modo a ser estabelecido para os mesmos um adequado________________ que determina a necessidade de sua
passagem por equipamentos de secagem e/ou limpeza ou a opção pelo seu _______________ imediato quando as
características de percentual de umidade e impurezas assim o permitirem.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas:
a)
b)
c)
d)

Verificação / fluxo operacional / armazenamento.
Análise / fluxo comercial / recebimento.
Confirmação /fluxo industrial / acondicionamento.
Melhoria / fluxo particular / transporte.

48. Assinale a alternativa correta quanto às pragas que indicam que as condições de armazenamento estão péssimas:
a)
b)
c)
d)

Gorgulhos e traças.
Traças.
Besouros, carunchos.
Ácaros e psocoptera.

49. Assinale a alternativa correta com respeito a amostragem de produtos:
a) Pela pós-amostragem decide-se sobre o destino do produto, ou seja, se há necessidade de limpeza, secagem ou
armazenamento imediato, ou até se deve ser rejeitado.
b) Depois da descarga, é feita a amostragem para determinar o teor de umidade, teor de impurezas, classificação do produto
e, no caso do trigo, a determinação do peso hectolítrico.
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c) Após o armazenamento, é feita amostragem para verificar a ocorrência de insetos, roedores, deterioração, teor de umidade
do produto, além da sua classificação.
d) Por ocasião da expedição ou comercialização, a amostragem tem por finalidade dirimir dúvidas posteriores quanto à
natureza e características do produto expedido.

50. Assinale a alternativa incorreta quanto ao controle preventivo das pragas:
a) Para os pequenos produtores, as variedades mais rústicas de milho são mais resistentes ao ataque de pragas em
armazenamento, como as variedades de milho crioulo.
b) As variedades mais rústicas, além de serem mais duros os grãos, elas tem melhor empalhamento, o que reduz o ataque de
pragas.
c) Deve-se colher o produto no ponto de colheita, pois se colhemos antes o grão tem pouca água e favorece as pragas em
armazenamento e se fica muito tempo no campo após o período de colheita, o produto também é atacado por estas pragas.
d) Antes de armazenarmos os produtos, nós devemos limpar as instalações internamente, assim evitamos que as pragas dos
produtos anteriores passem para os novos produtos. A limpeza deve ser tanto internamente como em torno da sua unidade
armazenadora.
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