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ENGENHEIRO AGRONÔMO
CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL Nº 001/2012

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

VERSÃO: A
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 20 (vinte) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60
(sessenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Português (10 questões),
Raciocínio Lógico (05 questões), Noções de Informática (05 questões) e Conhecimentos
Específicos (40 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas.
Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.

Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais

para marcar o cartão de respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado

no site da ESPP, no prazo recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser

assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de

mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua

assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações

ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Para as questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

Zap
Moacyr Scliar

Não faz muito que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de
um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando
de um canal para outro — uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito
fácil. Estou num canal, não gosto — zap, mudo para outro. Não gosto de novo — zap, mudo de novo.
Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora,
diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor,
admirável nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. Mas o seu sofrimento aumentou
muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que nasci, e estou agora com treze anos.
Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha
mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece
certo novo sabão em pó. Não conheço nem quero conhecer, de modo que — zap — mudo de canal.
"Não me abandone, Mariana, não me abandone!" Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se
tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e — zap — um homem
falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala a uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o
que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se
justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um
dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem?, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido
— situação pouco admissível para um roqueiro de verdade —, diz que sim, que tem um filho, só que
não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era
a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que
você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um
desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de
baixíssima audiência — e ainda tem de passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual
não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha;
aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer;
mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar, diante de uma tevê, estou a fitar seu
rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta
da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? — mas aí comete um
erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas
da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina
— refletores que se acendem? — e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele,
mas nesse momento zap — aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente
jovem que está — à exceção do pequeno relógio que usa no pulso — nua, completamente nua.
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1) Considere as afirmações abaixo.
I. Trata-se de um texto narrativo em primeira pessoa.
II. É possível inferir que o pai do garoto é um músico no auge do sucesso, assediado pelas maiores

emissoras de televisão.
III. Graças à tecnologia, o pai consegue, realmente, ouvir o filho que não via há muito tempo.
Está correto o que se afirma somente em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III

2) Considere as afirmações abaixo.
I. O garoto mudou de canal porque não possuía qualquer sentimento ou interesse pelo pai que o

abandonou.
II. O garoto muda constantemente de canal porque só se interessa por programas pornográficos.
III. “Zap” indica a mudança constante de canal.
Está correto o que se afirma somente em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III

3) Assinale a alternativa em que a palavra não é um adjetivo.
a) Sorridente
b) Veemência
c) Grisalhos
d) Baixíssima
e) Atormentado



4) Considere o período e as afirmações abaixo.
Eu já te falei, que você não pode se comportar dessa forma.
I. Há falta de uniformidade no uso dos pronomes.
II. A pontuação está correta.
III. A colocação do pronome oblíquo da segunda pessoa não está correta.
Está correto o que se afirma somente em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III

5) Considere as orações abaixo.
I. Entrevistou-se várias pessoas.
II. Necessita-se de funcionários experientes.
III. Tratam-se de problemas complexos.
A concordância está correta em
a) somente I
b) somente II
c) somente III
d) somente I e II
e) todas

6) Considere as orações abaixo.
I. Não iremos à faculdade hoje.
II. As inscrições estarão abertas à partir de segunda-feira.
III. Demos um lindo presente à nossa amiga.
O uso do acento indicativo de crase está correto somente em
a) I
b) II
c) III 
d) I e II
e) I e III
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7) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Não encontrei a pasta _____ necessito.
a) que
b) a qual
c) de que
d) na qual
e) do qual

8) Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome.
O diretor informou ao funcionário a mudança do horário da reunião.
a) O diretor informou-o a mudança do horário da reunião.
b) O diretor informou ele a mudança do horário da reunião.
c) O diretor informou-a a mudança do horário da reunião.
d) O diretor informou-lhe a mudança do horário da reunião.
e) O diretor o informou a mudança do horário da reunião.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Aquele rapaz tem um comportamento __________.
II. Gosto do ________ daquele lugar.
a) obsessivo – sossego
b) obcessivo – sossego
c) obscessivo – sossego
d) obcessivo – socego
e) obscecivo - socego

10)Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. É ______________ a entrada de pessoas estranhas neste local.
II. Segue _______ a cópia do documento.
a) proibido – anexo
b) proibida – anexo
c) proibida – anexa
d) proibido – anexa
e) proibida – anexos
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RACIOCÍNIO LÓGICO
11) Verificando a sequência 8, 10 , 11, 14, 14, 18, 17, 22, ..., o valor do próximo termo é:

a) 18
b) 19
c) 16
d) 21
e) 20

12)Quando escrevemos um número qualquer, utilizamos a base de numeração decimal, por
exemplo: 23 = 2.101 + 3.100. Com esse raciocínio podemos escrever um número qualquer em
outra base de numeração diferente da decimal, por exemplo : 23 na base 5 é igual a
23 = 2.51 + 3.50 = 2.5 + 3 = 10 + 3 = 13, ou seja, 23 na base 5 equivale a 13 unidades. Nessas
condições, o número 34 na base de numeração 7 equivale, em unidades, a:
a) 21
b) 19
c) 23
d) 25
e) 22

13)Observe as afirmações
I. Dividir um número por 0,25 é o mesmo que multiplicá-lo por 4.
II. 10% de 10% é igual a 1%.
III. Se todo X é Y, então todo Y é X.
Pode-se dizer que são corretas
a) I e II, somente.
b) Somente I.
c) Somente II.
d) I e III, somente.
e) Somente III.

14)Admitindo-se que “ todos os trabalhadores são honestos “, é correto afirmar que:
a) existem trabalhadores que não são honestos.
b) existem honestos que são trabalhadores.
c) quem não é trabalhador é desonesto.
d) existem mais trabalhadores que honestos.
e) o total de trabalhadores e honestos é o mesmo.
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15)Seis pessoas disputam uma prova de “sorte” que consiste em cada uma escolher uma
sequência diferente de 3 letras entre as letras M , N , e P. As sequências escolhidas por cada
uma estão na tabela abaixo:

Pessoa 1 2 3 4 5 6
Sequência escolhida MNP MPN PMN          PNM             NMP           NPM

O valor de cada letra é dado através de um dado jogado ao chão verificando o número da
face voltada para cima. O resultado após o sorteio foi: M – 3 , N – 2 , P – 4. Além disso, o valor
da primeira letra em cada sequência é multiplicada por 3, o valor da segunda letra é multiplicada
por 2 e a última letra mantém o mesmo valor. Ganha quem obtiver o maior número de pontos
somando os valores das letras das sequências escolhidas. Podemos dizer então que:
a) A pessoa 2 ganhou, com 19 pontos.
b) A pessoa 6 obteve o menor número de pontos dentre todas.
c) A pessoa 3 ganhou, com 20 pontos.
d) As pessoas 1 e 5 obtiveram o mesmo número de pontos.
e) A pessoa 2 ganhou, com 22 pontos.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16)A formatação física de um disco rígido é realizada na fábrica ao final do processo de fabricação,
consistindo basicamente em dividir o disco virgem em:
a) diversos arquivos fragmentados 
b) mídias, superfícies e cabeçotes 
c) trilhas, setores e cilindros
d) várias partições
e) diversos volumes

17)Na Internet, os protocolos FTP e SMTP são usados respectivamente para:
a) mostrar conteúdos e conexão entre computadores
b) transferência de arquivos e serviços de e-mail
c) mostrar conteúdos e transferência de arquivos
d) serviços de e-mail e conexão entre computadores
e) transferência de e-mail e serviços de compartilhamento
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18)O vírus que permite a um estranho acessar o micro infectado ou coletar dados e enviá-los
pela Internet para um desconhecido, sem notificar o usuário, é conhecido pelo nome de:
a) Trojan
b) Worm
c) Time Bomb
d) Vírus de Boot
e) Vírus de Cluster

19)No MS Word 2007, para digitar o símbolo de metros cúbicos (m3) devemos utilizar a propriedade:
a) sublinhado
b) sobrescrito
c) subscrito
d) tachado
e) itálico

20)No Windows XP, para visualizarmos um arquivo de texto (.txt), o aplicativo mais simples e
apropriado para esse fim seria o:
a) Paint 
b) Microsoft Outlook
c) Internet Explorer
d) Bloco de Notas
e) Painel de Controle

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21)_____________ é o instrumento técnico que fornece o custo do empreendimento antes de
seu início.
a) Orçamento.
b) Licitação.
c) Controle.
d) Viabilidade.
e) Projeto.
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22)A importância financeira ou qualquer outro tipo de esforço necessário a ser empregado na
produção de um bem se denomina:
a) Preço.
b) Valor.
c) Custo.
d) Avaliação.
e) Planejamento.

23)Quanto à identificação com o produto, são exemplos de custo direto os relacionados abaixo,
exceto.
a) Armador.
b) Cimento.
c) Areia.
d) Cal.
e) Material de escritório.

24)No acompanhamento de uma obra o sistema de controle tem por objetivo os itens relacionados
abaixo, exceto:
a) Acompanhamento diário da execução dos serviços.
b) Escolha dos materiais a serem empregados.
c) Apuração dos prazos reais de execução de serviços e etapas construtivas.
d) Obtenção de dados para realimentar o processo.
e) Levantamento dos materiais a serem utilizados na obra.

25)Há vários modelos de licitação pública. Aquela modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto denomina-se:
a) Concorrência.
b) Tomada de preço.
c) Convite.
d) Concurso.
e) Pregão.
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26)Segundo a lei 8.666/93 há várias modalidades de licitação. Assinale a alternativa que não
condiz com uma dessas modalidades.
a) Concorrência.
b) Tomada de preços.
c) Convite.
d) Leilão.
e) Melhor produto.

27)Solos são corpos naturais, ocupam porções na superfície terrestre, suportam plantas e as
edificações do homem e apresentam propriedades resultantes da atuação integrada do
_____________ e dos(as) ______________, atuando sobre o material de origem, condicionado
pelo(s) _______, durante um período de ____________.
a) clima / organismos / relevo / tempo.
b) clima / organismos / tempo / chuvas.
c) tempo / organismos / clima / seca.
d) tempo / organismos / relevo / chuvas.
e) clima / chuvas / organismos / tempo.

28)A teoria dos fatores de formação do solo tem por idéias principais as relacionadas abaixo,
exceto:
a) O solo não é apenas o produto de alteração das rochas, tampouco um amontoado de partículas

orgânicas e inorgânicas.
b) O solo possui zonas de acumulação e de perdas, chamado horizontes, que não existem no

material de origem.
c) O solo possui um perfil. 
d) O solo não tem relação com o clima e com o relevo.
e) O solo possui um aumento de anisotropia comparado com o material de origem.

29)Os principais fatores de formação do solo são os relacionados abaixo, exceto:
a) Material de origem.
b) Água.
c) Organismos.
d) Tempo.
e) Clima.



11ESPP_03_A

30)Na formação dos solos o ____________________ fornece o material mineral.
a) Clima.
b) Relevo.
c) Material de origem.
d) Tempo.
e) Homem.

31)O relevo influencia a formação do solo das maneiras abaixo, exceto:
a) Profundidade do solo.
b) Drenagem do perfil.
c) Cor do solo.
d) Características do material inicial.
e) Quantidade de água que cai no solo.

32)O clima pode afetar a formação do solo nos itens relacionados abaixo, exceto:
a) Decomposição da matéria orgânica.
b) Teor da matéria orgânica.
c) Profundidade do perfil.
d) Tipo argilomineral formado.
e) Reação e saturação de bases.

33)_____________________ foi estruturado pelo Serviço de Conservação dos Solos (EUA) para
grupar solos (mapeados) em classes para programas de Planejamento agrícola sob enfoque
conservacionista.
a) Sistema Brasileiro de Classificação do solo.
b) Sistema de Classificação da Capacidade de Uso da Terra.
c) Sistema de uso do solo.
d) Plano Diretor de uso do solo.
e) Plano de Classificação de Uso da Terra.
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34)A classificação das terras no sistema de capacidade de uso tem grupos de capacidade de
uso, são eles, exceto: 
a) Terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens, e/ou reflorestamento e

vida silvestre.
b) Terras impróprias para cultivos intensivos, mas ainda adaptadas para pastagens e/ou reflorestamento

e/ou vida silvestre.
c) Terras apropriadas somente para proteção da flora e fauna silvestre, recreação ou armazenamento

de água.
d) Terras com limitação pela erosão presente e/ou risco de erosão.
e) Terras impróprias para cultivos intensivos, porem cultiváveis em caso de culturas ou manejos

especiais protetores do solo.

35)A irrigação é uma operação agrícola que tem como objetivo suprir artificialmente a necessidade
de água da planta. O empreendimento de irrigação é o conjunto de obras e atividades que
o compõem, tais como:________________, _______________ e ___________, drenagem,
caminhos internos e a lavoura propriamente dita, bem como qualquer outra ação indispensável
à obtenção do produto final do sistema de irrigação.
a) condutores / extratores / reservatórios.
b) captadores / condutores / extratores.
c) reservatório e captação / adução / distribuição de água.
d) válvulas / reservatórios / bombas.
e) reservatório / extratores / válvulas.

36)Há três métodos de irrigação. Aquele método de aplicação de água às plantas em forma de
chuva artificial, por meio de dispositivos especiais, abastecidos com água sob pressão
denomina-se:
a) Global.
b) Localizada.
c) Superficial.
d) Aspersão.
e) Profunda.
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37)_________________ é aquele recomendável para o local, observada a tendência do uso
circunvizinho, dentre os permitidos pelas posturas municipais.
a) Aproveitamento eficiente de terreno.
b) Área coberta padrão.
c) Área coberta real de construção.
d) Área edificada.
e) Área não edificada.

38)____________________ é qualquer melhoramento incorporado permanentemente ao solo
pelo homem, de modo que não se possa retirá-lo sem destruição, modificação, fratura ou
dano, e que vise a conservá-lo, torná-lo mais útil ou produtivo. Excetuam-se cercas, muros
limítrofes, aterros e gramados.
a) Coeficiente do valor pleno.
b) Benfeitoria.
c) Depreciação.
d) Divisa do terreno.
e) Coeficiente de valor médio.

39)_______________________ é um prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja sua
localização, que se destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária, ou agro-industrial, quer
através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada.
a) Gleba urbanizável.
b) Terreno industrial.
c) Imóvel rural.
d) Lote padrão.
e) Lote mínimo.

40)O método de avaliação de imóveis rurais que identifica o valor de mercado do bem, alicerçado
no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-
econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem
e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis
para execução e comercialização do produto, denomina-se:
a) Comparativo.
b) Involutivo.
c) Evolutivo.
d) Capitalização da renda.
e) Residual.
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41)Para a avaliação de _______________ o critério empregado deverá ser o de reposição, isto
é, avaliação pelo custo de formação. O custo de formação compreende o custo da muda e
das despesas necessárias ao plantio e à manutenção, até a idade em que se iniciaria nova
produção, caso o pomar já estivesse em produção; Caso contrário, até a idade em que a
avaliação está sendo feita.
a) culturas domésticas.
b) culturas comerciais.
c) pastagens.
d) benfeitorias reprodutivas.
e) benfeitorias comerciais.

42)Assinale a alternativa correta sobre o desenvolvimento tecnológico da soja no agronegócio.
I) Técnicas de manejo integrado de invasoras e de pragas que possibilitaram redução sensível na

quantidade de agrotóxicos utilizados no seu controle.
II) Trabalho sobre manejo de solos e rotação de culturas que resultaram na substituição quase total

da semeadura convencional pela direta, com reflexos positivos na sustentabilidade dos sistemas
produtivos.

III) A soja foi uma das principais responsáveis pelo crescimento do agronegócio no país.
a) Somente a I está correta.
b) Somente a II está correta.
c) Somente a III está correta.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.

43)O sistema de aquisição de informações por sensoriamento remoto pode ser considerado
como um conjunto de subsistemas que atuam simultaneamente para coletar e analisar
informações sobre a superfície terrestre. Este sistema é composto por:
a) Sistemas sensores, de processamento de dados e de análise.
b) Levantamento terrestre, geodésico e topográfico.
c) Simbologia cartográfica, restituição fotogramétrica e reambulação.
d) Aquisição de dados, pré-processamento e gerenciador de banco de dados.
e) Levantamento fotográfico, reambulação e topografia.
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44)A aquisição de dados em sensoriamento remoto é o procedimento pelos quais os sinais são
detectados, gravados e interpretados. A detecção da energia eletromagnética pode ser obtida
de duas formas, são elas:
a) Remotamente e fisicamente.
b) Fotograficamente e eletronicamente.
c) Ativamente e passivamente.
d) Sistema de quadros e de varredura.
e) Remotamente e passivamente.

45)As imagens brutas possuem algumas distorções radiométricas que devem ser corrigidas
antes de serem usadas. Há várias formas de degradação ou ruídos radiométricos presentes
em uma imagem, provenientes da atenuação atmosférica ou do instrumento sensor. A correção
radiométrica utiliza determinadas técnicas que modificam os números digitais originais com
o objetivo de caracterizar as imagens no caso de:
a) Uma recepção invertida.
b) Uma recepção refletida.
c) Uma recepção ideal.
d) Uma recepção distorcida.
e) Uma recepção reativa.

46)Duas imagens são ditas correlacionadas quando, dada a intensidade de um pixel em uma
delas, pode-se deduzir com razoável aproximação a intensidade do pixel correspondente na
outra imagem, ou seja, as imagens são visualmente e numericamente similares. As principais
causas da existência de correlação são as relacionadas abaixo, exceto:
a) Sombreamento topográfico.
b) Sobreposição das respostas espectrais entre bandas adjacentes.
c) Baixa reflectância de um alvo em uma determinada faixa espectral.
d) Alta reflectância em mais de uma faixa espectral.
e) Sombreamento afetando todas as bandas da mesma maneira obscurecendo feições espectrais

de interesse.
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47)Para ter acesso ao PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é
necessário as condições relacionadas nas alternativas abaixo, exceto:
a) Trabalhar na terra em condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário

(assentado) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).
b) Residir na propriedade rural ou em local próximo.
c) Ter, no máximo, dois empregados, sendo que a mão de obra deve ser prioritariamente familiar.
d) Dispor de área inferior a dois módulos fiscais.
e) Ter renda bruta anual do grupo familiar entre R$ 6 mil e R$ 110 mil.

48)Os produtores rurais familiares que atendem as exigências do PRONAF podem exercer
atividades agropecuárias e não agropecuárias no estabelecimento. Abaixo estão alguns
exemplos destas atividades não agropecuárias, assinale aquela alternativa que não condiz
com uma dessas atividades.
a) Venda de água.
b) Turismo rural.
c) Produção artesanal.
d) Agronegócio familiar.
e) Venda de frutas.

49)Assinale a alternativa correta.
I. Pescadores artesanais: são os que se dedicam à pesca artesanal, com fins comerciais; podem

ser autônomos, com meios de produção próprios, ou trabalhar em regime de parceria com outros
pescadores igualmente artesanais. São atendidos pelo PRONAF.

II. Comunidades quilombolas: são os que praticam atividades produtivas agrícolas e/ou não agrícolas
de beneficiamento e comercialização de seus produtos, em áreas de antigos quilombos ocupadas
por grupos de afro descendentes. 

III. Silvicultores: são os que cultivam florestas nativas ou exóticas e que promovem o manejo
sustentável daqueles ambientes.

a) Somente a II é correta.
b) Somente a I é correta.
c) Somente a III é correta.
d) Nenhuma é correta.
e) Todas são corretas.
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50)Assinale a alternativa correta.
I. As verbas do PRONAF podem custear a manutenção do beneficiário e de sua família.
II. As verbas do PRONAF podem custear aquisição de animais destinados à produção necessária

à subsistência.
III. As verbas do PRONAF podem custear grandes latinfundiários.
a) Somente a I é correta.
b) Somente a II é correta.
c) Todas estão corretas.
d) Nenhuma é correta.
e) Somente I e II estão corretas.

51)Assinale a alternativa correta sobre os grupos do PRONAF.
I. Grupo A: Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA),

público-alvo do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e os reassentados em função
da construção de barragens. Conseguem financiamento das atividades agropecuárias e não
agropecuárias. 

II. Grupo B (Microcrédito Rural): Agricultores familiares com renda bruta anual familiar de até R$ 6
mil. Conseguem financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias no
estabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas.

III. Grupo A/C: Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária
(PNRA) ou público-alvo do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que já tenham
contratado a primeira operação no Grupo A. Conseguem financiamento do custeio das atividades
agropecuárias, não agropecuárias e de beneficiamento ou industrialização da produção.

a) Todas estão corretas.
b) Nenhuma está correta.
c) Somente a I está correta.
d) Somente a II está correta.
e) Somente a III está correta.
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52)Assinale a alternativa correta sobre as linhas especiais do PRONAF.
I. Linha Mulher: Mulheres agricultoras, independentemente do estado civil, integrantes de unidades

familiares enquadradas no PRONAF. Com a finalidade de atendimento de projetos de crédito
de investimento propostos pela mulher agricultora. 

II. Linha Eco: Agricultores familiares instalados na região do Semiárido brasileiro enquadrados no
PRONAF. Com a finalidade de financiamento de projetos de investimento de sistemas agro
florestais.

III. Linha Floresta: Agricultores familiares enquadrados no PRONAF. Com a finalidade de financiamento
de projetos de investimento de sistemas agro florestais.

a) Somente a II está correta.
b) Somente a I está correta.
c) Nenhuma está correta.
d) Todas estão corretas.
e) Somente I e III estão corretas.

53)Processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com
datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos
específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos, denomina-se:
a) Plano.
b) Programa.
c) Planejamento.
d) Processo.
e) Projeto.

54)Um grupo de projetos gerenciados de forma coordenada, visando obter benefícios difíceis
de serem obtidos quando gerenciados isoladamente, denomina-se:
a) Programa.
b) Processo.
c) Risco.
d) Plano.
e) Planejamento.
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55)________________é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas
atividades do projeto com o objetivo de atender os requisitos do projeto.
a) Gerenciamento de tempo.
b) Gerência de Projetos.
c) Gerência de Recursos Humanos.
d) Gerenciamento de custos.
e) Gerenciamento de pessoas.

56)_________________ são indivíduos, grupos de indivíduos ou organizações que podem
influenciar de maneira positiva ou negativa o projeto.
a) Colaboradores.
b) Funcionários.
c) Stakeholders.
d) Escopo.
e) Engenheiros.

57)Em se tratando do ciclo de vida de um projeto ele chega no seu ápice na fase:
a) Conclusão.
b) Concepção.
c) Planejamento.
d) Retroalimentação.
e) Execução.

58)__________________ é uma seqüência repetitiva de operações, com o objetivo de produzir
resultados padronizados.
a) Projeto.
b) Programa.
c) Processo.
d) Plano.
e) Planejamento.



59)Dentro da Gestão de Projetos, a gerência que engloba os processos necessários para garantir
que o projeto satisfaça as necessidades para o qual foi empreendido, denomina-se:
a) Gerência de Qualidade.
b) Gerência de Recursos Humanos.
c) Gerência de Comunicação.
d) Gerência de Aquisições.
e) Gerência de Marketing.

60)Dentro da Gestão de Projetos, a gerência que engloba os processos necessários para garantir
a maximização dos efeitos positivos e minimização da conseqüência de efeitos negativos,
denomina-se:
a) Gerência da Integração.
b) Gerência de Custos.
c) Gerência de Riscos.
d) Gerência de Tempo.
e) Gerência de Pessoas.
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