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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

• O candidato, ao receber o caderno de provas, deve ler atentamente as instruções.
• Será excluído do processo o candidato que em sala de prova portar celulares, armas e aparelhos
eletrônicos.
• O candidato não pode usar boné, capacete, chapéu, chaveiro de qualquer tipo, óculos escuros,
relógio e similares.
• Quando solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata no campo referente à abertura do
envelope.
• Junto ao candidato, só devem permanecer os objetos de identificação e os materiais para
execução da prova. Todo e qualquer outro material, exceto alimentos, água em garrafa
transparente e medicamentos, têm de ser colocados no saco plástico disponível, amarrado
embaixo da cadeira. Materiais eletrônicos ficarão reservados com o aplicador.
• O candidato deve conferir se sua prova tem 10 questões objetivas de Conhecimentos Básicos e
20 de Conhecimentos Específicos do cargo, sendo cada questão constituída de cinco alternativas
(a, b, c, d, e) e numeradas de 01 a 30 e folhas com o tema para a dissertação e rascunho. Caso
haja algum problema, solicitar a substituição de seu caderno.
• O candidato deve comunicar aos fiscais qualquer irregularidade que observar durante a
realização da prova. Em caso de não atendimento, o Coordenador do Processo deverá ser
comunicado do ocorrido ao final da prova.
• O candidato NÃO deve retirar nenhuma folha deste caderno.
• A duração da prova, considerando a marcação da folha de respostas e a dissertação, é de 4
horas. O candidato só poderá sair decorrida 01 (uma) hora.
• O candidato deve assinar a lista de presença e o caderno de provas com a assinatura idêntica ao
documento de identificação apresentado.
• Este caderno NÃO poderá ser levado pelo candidato.
• A folha colorida poderá ser levada pelo candidato.
• Os dois últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de
Encerramento.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questão 1
Complete as frases abaixo com a palavra que apresenta a concordância nominal correta; a seguir assinale a
alternativa correspondente a suas respostas.

Nem um nem outro ________________ me convenceu.
(argumento/argumentos)
Segue(m) _____________ as cópias.
(anexa/anexas)
Ela parecia _____________ constrangida.
(meia/meio)
As ____________________ Odete e Maria são irmãs.
(simpática/simpáticas)

a)

argumento – anexa – meia – simpáticas.

b)

argumentos – anexas – meio – simpática.

c)

argumentos – anexa – meia – simpáticas.

d)

argumentos – anexas – meio – simpática.

e)

argumento – anexas – meio – simpáticas.

Questão 2
Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância verbal.
a)

Nem tudo é alegrias na vida.

b)

Os Estados Unidos dominam muitos países.

c)

Faz dias que ninguém comparece.

d)

Cometeram-se os mesmos erros.

e)

A habilidade, assim como a simpatia, fez dele um profissional competente.

Questão 3
Marque a alternativa que apresenta uma frase com equívoco de concordância nominal
a)

Os candidatos consideraram difícil o simulado e a redação.

b)

Quando vamos ao cinema, gostamos de comprar pipocas.

c)

A mulher e o homem pareciam preocupados com a notícia.

d)

Saí ontem com os campeões José e Beatriz.

e)

Os brasileiros foram tomados de uma alegria, esperança e emoção contagiantes nos jogos da Copa do
Mundo.

Questão 4
A distância da Terra à Lua é de aproximadamente trezentos e oitenta e quatro milhões e quatrocentos mil
metros. Qual o número que registra de forma exata essa distância em metros?
a)

384.400.000

b)

384.40

c)

384.000.400

d)

384040.000

e)

384004.000

Questão 5
Quanto à criação do Senar, prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal de 1988, julgue os itens a seguir:
I- o artigo 62 do ADCT estabeleceu a criação, por lei, do Senar, nos moldes da legislação relativa ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC),
sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área.
II- o artigo 62 do ADCT estabeleceu a criação, por lei, do Senar, do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), sem prejuízo das
atribuições dos órgãos públicos que atuam na área de educação profissionalizante.
III- o artigo 62 do ADCT autorizoua criação do Senar, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC) de acordo com a legislação relativa aos
serviços sociais autônomos.
IV- o artigo 62 do ADCT autorizou a criação do Senar, por lei, nos moldes da legislação relativa ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC),
repassando a esses serviços sociais autônomos as atribuições dos órgãos públicos que atuam na área de
educação profissionalizante.
É correto o que se afirma apenas em:
a)

III e IV

b)

II e III.

c)

I

d)

I, II e IV

e)

I, II e III

Questão 6
Radiação ionizante: riscos à saúde.
Leia o texto a seguir.
Detectados 26 casos de câncer de tireoide em crianças de Fukushima.
Outros 32 menores de idade da cidade apresentaram sintomas da doença.
Ainda é cedo para saber se casos estão relacionados ao acidente nuclear.
Da EFE
Os últimos exames médicos detectaram 26 casos de crianças com câncer de tireoide na cidade de Fukushima,
no Japão, embora seja cedo para saber se estão relacionados com a crise nuclear.
O comitê encarregado de realizar os testes regulares em Fukushima analisou, desde outubro de 2011 até o
momento, cerca de 226 mil moradores na região, segundo informou nesta quinta-feira (14) o jornal "Japan
Times".
Além dos casos de câncer de tireoide já diagnosticados, outros 32 menores de idade da cidade apresentaram
sintomas da doença. O número é superior ao apresentado em agosto, quando o estudo detectou 18 casos de
crianças diagnosticadas com a doença e outros 25 casos suspeitos.
Um grupo de especialistas locais disse que é cedo demais para determinar que esses casos estejam ligados à
catástrofe nuclear, visto que o câncer de tireoide se desenvolve com "grande lentidão".
O iodo radioativo tende a se acumular nas glândulas tireoides provocando a doença, que afeta especialmente
crianças pequenas.
O número de crianças afetadas por câncer de tireoide entre os 10 e 14 anos em Fukushima é
consideravelmente maior que o da média do país, embora esses dados não sejam facilmente comparáveis,
porque não foi feito nenhum estudo tão exaustivo em outras áreas do Japão.
Após o desastre de Chernobyl, foram diagnosticados mais de 6 mil casos de crianças com câncer da tireoide,
atribuído principalmente ao consumo de leite contaminado, de acordo com o Comitê Científico das Nações
Unidas.
Fukushima ampliará o número de pessoas que participarão do próximo estudo, que será realizado em abril do
ano que vem a fim de examinar a saúde das pessoas nascidas depois do tsunami do dia 11 de março de 2011.
Disponível em <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/detectados-26-casos-de-cancer-de-tireoide-emcriancas-de-fukushima.html>. Acesso em 07 nov. 2014.
Com base na leitura, analise as afirmativas.
I.
A pesquisa, de acordo com o texto, comprova a relação entre o aumento de casos de câncer e a
catástrofe nuclear ocorrida na região, uma vez que o número de pessoas doentes em Fukushima é maior do
que a média do Japão.
II.
As crianças não desenvolvem câncer de tireoide e, portanto, isso é um indicador de que a contaminação
nuclear desencadeou a doença tanto em Fukushima quanto em Chernobyl.
III.
O fato de o número de crianças detectadas com câncer de tireoide ter aumentado nos dois últimos
estudos indica que não há relação entre a doença e a catástrofe nuclear, uma vez que a radioatividade vai
diminuindo com o tempo.
Assinale a alternativa correta.

a)

Somente as afirmativas II e III estão corretas.

b)

Nenhuma afirmativa está correta.

c)

Somente a afirmativa II está correta.

d)

Somente a afirmativa III está correta.

e)

Somente a afirmativa I está correta.

Questão 7
“Dizem que devemos nos informar melhor, mas quanto mais informamos, mais dúvidas; quanto
mais abertura mais opções; quanto mais olhamos, mais se expande a tela onde se projetam nossos desejos.”
As palavras destacadas, além de estabelecerem a coesão textual, introduzem, sequencialmente, ideias de:

a)

Adição , lugar e tempo.

b)

Adição, condição e lugar.

c)

Adição, proporção e lugar.

d)

Adversidade, proporção e tempo.

e)

Adversidade, proporção e lugar.

Questão 8
É grave o quadro atual do ensino superior. A greve de professores paralisa boa parte das universidades
federais. As universidades públicas estão amargando uma espécie de êxodo de seus melhores profissionais.
Têm cada vez menos condições de competir com os salários pagos pelas instituições privadas.
Indique o período que resume, de forma clara e exata, as informações do texto, e que não apresenta
incorreção gramatical alguma.

a)

Como os salários que pagam estão cada vez mais baixos, as universidades públicas estão sofrendo
greves e o êxodo de seus melhores professores.

b)

Há êxodo ou greve dos professores das universidades federais para as particulares, onde os salários as
tornam muito mais competitivas.

c)

As universidades particulares atraem os professores das oficiais, em virtude dos salários que pagam, e
que chegam a provocarem greves.

d)

Os professores do ensino superior oficial estão fazendo greve, ou mesmo êxodo para as particulares, já
que seus salários não são competitivos.

e)

Devido a pagarem mal os professores, estão havendo greves nas universidades federais, em que os
melhores profissionais procuram as instituições privadas.

Questão 9
Um produto químico deve ser diluído em água respeitando a proporção de 2 ml por litro. Foi preparada uma
solução com 160 ml deste produto químico, respeitando a diluição recomendada. Assim, foram usados para
essa solução
a)

160 litros de água.

b)

280 litros de água.

c)

80 litros de água.

d)

300 litros de água

e)

230 litros de água.

Questão 10
Uma quantia de R$ 6400,00 deverá ser dividida entre três pessoas. Analise as seguintes afirmações:
I. Se a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7, teremos as quantias de R$ 2560, R$
1600 e R$ 2240, respectivamente;
II. Se a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7, teremos as quantias de R$ 2500, R$
1700 e R$ 2200, respectivamente;
III. Se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10, teremos as quantias de R$ 1600,
R$ 3000 e R$ 1800, respectivamente;
IV. Se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10, teremos as quantias de R$ 1600,
R$ 4000 e R$ 800, respectivamente;
V. Se a divisão for feita de forma diretamente proporcional e 1, 2 e 3, dará o mesmo resultado se a divisão for
feita de forma inversamente proporcional a 1, 1/2 e 1/3.
É correto o que se afirma em:
a)

Somente a I é verdadeira;

b)

Apenas II e III são falsas.

c)

Somente a II é falsa;

d)

Apenas I e IV são verdadeiras;

e)

Somente V é verdadeira;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
O artigo 3º da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional (STN) ou
Código Tributário Nacional (CTN). Tendo como base a referida lei, marque a alternativa CORRETA que define
tributo:
a)
b)
c)
d)
e)

[...] toda prestação pecuniária compulsória, em moeda estrangeira ou cujo valor nessa se possa exprimir,
que não constitua sansão de ato ilícito.
[...] toda prestação pecuniária compulsória, em moeda nacional ou cujo valor nessa se possa exprimir,
que não constitua sansão de ato lícito.
[...] todo contrato de prestação de serviços compulsório, em moeda nacional ou cujo valor nessa se possa
exprimir, que não constitua sansão de ato ilícito.
[...] todo contrato de prestação de serviços compulsório, em moeda nacional ou cujo valor nessa se possa
exprimir, que não constitua sansão de ato lícito.
[...] toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa eximir, que não
constitua de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Questão 12
O Código Tributário Nacional, a partir do art. 156, destaca várias situações quanto à extinção do crédito
tributário. A partir disso, assinale a alternativa INCORRETA que diz respeito à extinção do crédito tributário.

a)

Transação – consiste em concessões recíprocas, autorizadas por lei, feitas entre os sujeitos ativo e
passivo em litígio, com a finalidade de encerrarem causas fiscais ajuizadas e pendentes de pagamento.

b)

Compensação – resulta do fato de serem os sujeitos, ativo e passivo, credores e devedores
reciprocamente.
Prescrição – é a impossibilidade, por parte do fisco, de exercer o seu direito de fazer o lançamento de um
tributo, em razão do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador.

c)

d)

Remissão – consiste no perdão do crédito tributário autorizado por lei.

e)

Pagamento – corresponde ao cumprimento da obrigação de dar. Se o pagamento for indevido ou maior
que o devido, o sujeito passivo tem direito à restituição, também chamada repetição do indébito.

Questão 13
O crédito tributário se constitui pelo lançamento que, segundo o artigo 142 do Código Tributário Nacional, é a
atividade administrativa, vinculada e obrigatória. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às finalidades do
crédito tributário:
a)

Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação.

b)

Identificar o sujeito passivo.

c)

Recolher o montante do tributo devido.

d)

Determinar a matéria tributável, ou seja, o bem que é o objeto da tributação.

e)

Propor a aplicação da penalidade cabível.

Questão 14
Marque a alternativa CORRETA que apresenta as três modalidades de lançamento presentes no Direito
Tributário brasileiro:
a)

Lançamento por Direito; Lançamento Declaratório; Lançamento por Administração.

b)

Lançamento por Decisão Judicial; Lançamento Sem Declaração; Lançamento por Homologação.

c)

Lançamento de Direito de Ofício; Lançamento Declaração; Lançamento por Decisão Judicial.

d)

Lançamento direto ou de ofício; Lançamento misto ou por declaração; Lançamento por Homologação.

e)

Lançamento direto ou de ofício; Lançamento de ofício; Lançamento por Decisão Judicial.

Questão 15
Algumas noções sobre o custo de produção agrícola são de suma importância tanto para o planejamento
quanto para a implementação de sistemas agrícolas. Sobre os custos de produção agrícola, assinale a
alternativa CORRETA.
a)

Na produção agrícola, os insumos, junto com os agrotóxicos, podem representar até 50% do custo total de
produção, enquanto a mão de obra do tipo fixa e variável representa apenas 15% dos custos de produção.

b)

Na produção agrícola, os custos mais altos se dão na aquisição das sementes, enquanto taxa e impostos
aparecem em segundo lugar.
Na produção agrícola, podemos dizer que a mão de obra, variável e fixa, juntamente com as taxas e
impostos sobre a terra, representam os maiores custos aos produtores.
As máquinas e os equipamentos representam os maiores custos na produção agrícola, isso explica o fato
de, hoje em dia, os produtores preferirem adquirir mão de obra ao invés de comprar máquinas.

c)
d)

e)

Nas atividades agrícolas, não podemos dividir as tarefas entre mais caras ou mais baratas, visto que
quase todos os processos, durante a produção, possuem o mesmo custo.

Questão 16
O custo de produção de sistemas como o de fruticultura ou certas culturas de hortaliças, pode ser muito maior
do que um sistema de cultura de grãos, por exemplo. Acerca das diferenças do custo de produção dessas
atividades rurais, assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)

c)

O que mais encarece um sistema de fruticultura é a aquisição de sementes de qualidade, que, via de
regra, são bem mais caras que as sementes de grãos.
O principal fator que eleva o custo de produção de fruteira frente aos grãos se dá pelo fato de que as
frutas necessitam de grandes quantidades de insumos e defensivos, quando comparados aos principais
grãos produzidos.
O que mais eleva o custo de produção das fruteiras e hortaliças frente aos grãos é o fato de que frutas e
hortaliças em geral necessitam de muito mais aplicações de agrotóxico, nas fases de pré-colheita.

d)

A fruticultura e certas culturas de hortaliças podem ter elevados custos de produção devido à grande
necessidade de mão de obra fixa e temporária, diferente de atividades em que os grãos são mecanizados,
como a colheita, que por sua vez, é feita manualmente ou de modo semi-mecanizado.

e)

A fruticultura pode apresentar altos níveis de custo de produção, devido ao fato de sua colheita ser 100%
mecanizada, enquanto os grãos podem ser colhidos manual ou mecanicamente.

Questão 17
Acerca dos custos de produção de uma propriedade agrícola, assinale a alternativa CORRETA.

b)

Dentre os custos variáveis da propriedade, podemos destacar a depreciação, a mão de obra temporária e
a remuneração da terra.
Os custos variáveis podem ser desprezados na hora se calcular os custos de uma propriedade agrícola.

c)

Dentre os custos fixos da propriedade, podemos destacar os insumos, a armazenagem e a depreciação.

d)

Seguro, taxas e impostos são os tipos de custo variáveis que apresentam o maior custo ao produtor.

e)

Um exemplo de custo variável seria a mão de obra temporária, enquanto um exemplo de custo fixo seria a
depreciação.

a)

Questão 18
A notificação da suspeita ou da ocorrência de algumas doenças ao serviço veterinário oficial, composto pelas
unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelos Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária
Animal, é obrigatória para qualquer cidadão, bem como para todo profissional que atue na área de diagnóstico,
ensino ou pesquisa em saúde animal. Acerca dessas doenças, assinale o item que NÃO representa uma
doença de notificação obrigatória:
a)

Raiva

b)

Doença de Aujeszky

c)

Estomatite vesicular

d)

Tristeza parasitária dos bovinos

e)

Febre aftosa

Questão 19
Sabemos que as despesas e as receitas são contabilizadas durante o exercício social e geram resultados. Em
decorrência desse fator, assinale a alternativa INCORRETA.
a)

Receitas são diminuições do ativo e aumentos do passivo.

b)

Receitas decorrem da prestação de serviços.

c)

Receitas decorrem tanto da venda de bens quanto da prestação de serviços.

d)

Receitas decorrem da venda de bens.

e)

Receitas decorrem da comercialização de produtos.

Questão 20
Acerca da decisão de empresas brasileiras da indústria de alimentos em adotar práticas sustentáveis e com
responsabilidades sociais e ambientais e que afetaram setores do agronegócio, assinale a alternativa
CORRETA:
a)
b)

c)
d)
e)

Os produtores de maionese das marcas Hellmann’s, Hemmer Lisa, Maria, Primor, Soya e Salada aderiram
à política de não usar ovos originados de galinhas confinadas em gaiolas.
Os produtores de leite das marcas Piracanjuba, Italac e Marajoara adotaram a política de não utilização de
fertilizantes à base de ureia, após os escândalos de terem sido encontrados formol em alto grau e outras
substâncias para adulterar o leite, visando ao reaproveitamento de produtos já em fase de deterioração.
Os produtores de bois para corte adotaram a política de não alimentar o gado com rações de origem
transgênica.
Os produtores de cosméticos nacionais das marcas Natura, Boticário e Jequiti adotaram a política de não
fazerem testes em animais após movimento de representantes dos direitos animais.
Os produtores de ovos do estado do Rio Grande do Sul adotaram a política de não fornecerem ração de
origem animal para suas poedeiras, evitando que estas desenvolvam a doença coccidiose, facilmente
transmitida para o homem.

Questão 21
Acerca do agronegócio no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:
a)

Segundo o pesquisador da Embrapa, Dante Scolari, a competitividade do agronegócio tende a se ampliar
se houver, no meio empresarial, uma cultura exportadora, com conceitos desenvolvidos de qualidade,
conformidade a padrões globais, preços competitivos e sustentabilidade ambiental (produtos e processos
limpos, com origem e rastreabilidade) e uma visão estratégica de integração de cadeias produtivas, o que
envolve também mudanças na cultura institucional e política do país.

b)

Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o setor agropecuário
representa aproximadamente 48% das exportações totais do País. Dados do IBGE apontam a produção
de cana de açúcar e de soja como as maiores do setor, seguidas, por feijão, arroz, algodão. O
agronegócio brasileiro é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, atendendo tanto o mercado
interno quanto o externo.
Segundo a ONU, 70% da água consumível do planeta é usada para atividades de irrigação agrícola. Por
tratar-se de um recurso indispensável para a produção agrícola, se faz necessário que o esse setor
produtivo contribua para a prevenção de crises hídricas, buscando usos mais sustentáveis como os
sistemas de plantio direto, que aumentam a infiltração de água no solo e reabastecem os lençóis
freáticos.
Um dos desafios do agronegócio é a qualificação de mão de obra especializada, pois, devido à
mecanização das lavouras, existe uma necessidade de atrair, para o campo, jovens e capacitá-los para
funções técnicas.
A produção de energia é um mercado com bastantes possibilidades para o setor do agronegócio desde a
produção de biocombustíveis até a obtenção de energias limpas, como a biomassa. Contudo, essa área
não é bem vista pelo setor do agronegócio nacional, devido ao alto investimento em tecnologia, o setor
prefere apostar na tradicional cultura de alimentos, por exemplo, a cana de açúcar, cuja produção atual é
aproveitada quase que exclusivamente para produção de açúcar.

c)

d)

e)

Questão 22
Após 2 (dois) anos de recessão o comportamento do PIB no ano de 2017 voltou a subir, isto foi reflexo, entre
outros,
a)

do retorno dos empregos, principalmente os formais.

b)

do bom desempenho do agronegócio nas exportações.

c)

da redução das exportações de bens de capital.

d)

do aumento da arrecadação de impostos federais.

e)

dos elevados investimentos internacionais na economia.

Questão 23
O IBGE divulgou que o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1% no primeiro trimestre de 2016, em relação ao
quarto trimestre do mesmo ano, já retirados os efeitos sazonais. É o primeiro número positivo desde o final de
2014, e o principal fator para este resultado foi o desempenho do setor agropecuário, que cresceu 13,4% no
período. Os serviços, que respondem por mais de 70% do PIB, ficaram estáveis. A indústria também teve
resultado positivo, com alta de 0,9%.
(Adaptado de http://www1.folha.uol.com.br/mercado/)
Com relação ao desempenho positivo do agronegócio brasileiro, analise as afirmativas a seguir.
I. O agronegócio é responsável por uma grande parte da produção nacional brasileira, impulsionando também
a demanda em outros segmentos, como, por exemplo, o de insumos e o de transporte de cargas.
II. O agronegócio tem papel relevante no incremento das exportações brasileiras para países orientais,
sobretudo a China, que concentram a demanda em produtos do complexo da soja.
III. O agronegócio expandiu suas cadeias produtivas graças à ampliação de áreas de cultivo e ao
desenvolvimento de novas tecnologias, sendo responsável pela geração de empregos no campo.

Está correto o que se afirma em

a)

I, II e III.

b)

I, somente.

c)

II, somente.

d)

III, somente.

e)

I e II, somente.

Questão 24
Pode-se conceituar a Administração Financeira Empresarial como
a)

alocação de verbas para vendas e para propaganda e marketing.

b)

a gestão de contas a receber.

c)

a apresentação pública da conta de resultados operacionais.

d)

a gestão mais eficiente do processo empresarial de captação de recursos e alocação de capital.

e)

a apresentação do balancete contábil da empresa.

Questão 25
As despesas financeiras são aquelas que
a)

b)
c)

d)
e)

não aumentam o endividamento líquido do Governo em termos de resultado primário no exercício
financeiro correspondente, uma vez que criam para o ente da Federação uma obrigação junto ao setor
privado interno e/ou externo.
representam gasto efetivo do setor público com redução patrimonial em relação ao setor privado. São
classificadas em obrigatórias ou discricionárias, conforme sua natureza.
aumentam o endividamento líquido do Governo em termos de resultado primário no exercício financeiro
correspondente, uma vez que criam para o ente da Federação uma obrigação junto ao próprio setor
público.
representam gasto futuro do setor público com redução patrimonial em relação ao setor privado. São
classificadas em efetivas ou não-efetivas, conforme sua natureza.
não aumentam o endividamento líquido do Governo em termos de resultado primário no exercício
financeiro correspondente, uma vez que criam para o ente da Federação um direito junto ao setor privado
interno e/ou externo.

Questão 26
Na administração financeira, é correto afirmar que:
a)
b)

c)

d)
e)

somente o capitalismo produz excedentes econômicos, que são apresentados na forma de lucro; algumas
outras escolas econômicas consideram o lucro como uma remuneração do capital.
o lucro bruto é considerado um excedente econômico; um rendimento gerado pela empresa, após a
dedução do capital fixo e das despesas financeiras necessário à produção de mercadorias ou prestação
de serviços.
o lucro líquido resulta da subtração do lucro bruto da receita obtida pela venda de produtos ou de serviços,
considerando a correspondente depreciação do capital fixo e das despesas financeiras.
No quesito princípios básicos da Administração Financeira, enquadram-se planejamento, direção e
provimento de fluxo de caixa superavitário.
algumas escolas econômicas consideram o lucro como uma remuneração do capital e, para o marxismo, o
lucro é uma forma de mais valia que resulta da apropriação de uma parte do valor criado pelos
trabalhadores.

Questão 27
Entre as atividades inerentes às rotinas administrativas e financeiras está a de fazer levantamentos de
pagamentos e recebimentos, constatar as irregularidades e emitir relatórios parar subsidiar as decisões
gerenciais e da chefia. A elaboração de relatórios técnico-gerenciais deve ser cuidadosamente planejada,
seguindo algumas etapas básicas (apresentadas a seguir).
Identifique a que está incorreta.
a)

b)

c)

d)
e)

Identificar previamente as pessoas responsáveis pelo levantamento de informações, consolidação e
análise dos dados. Deve-se, também, estabelecer quem os fornecerá e qual a periodicidade, formato e
como eles deverão estar disponíveis para elaboração do documento.
Optar por uma linguagem mais adequada. Não é recomendável utilizar termos técnicos, só entendidos por
profissionais da área. O conteúdo é importante, mas a forma também contribui para o melhor
entendimento do relatório. Na apresentação dos dados, por exemplo, preferencialmente incluindo gráficos,
é primordial se ter um grosso volume, somente com dados analíticos, para uma melhor visão global do
desempenho da empresa.
Escolher indicadores de desempenho da empresa. Para definir esses indicadores, recomenda-se utilizar
alguns critérios básicos, tais como: importância, simplicidade, abrangência, acessibilidade,
comparabilidade, estabilidade, baixo custo.
Iniciar definindo, com clareza, os objetivos do relatório. Para tanto, é preciso identificar o público a que se
destina, preocupar-se com sua utilização e forma de apresentação.
Selecionar as informações relevantes que comporão o relatório. A missão da empresa e seus objetivos
sociais e estratégicos são fontes importantes para essa seleção.

Questão 28
Dentre as alternativas abaixo, marque a que não é considerada função de arquivo.
a)

Preservação de documentos.

b)

Organização de documentos.

c)

Proporcionar consulta.

d)

Classificação de documentos.

e)

Doação de documentos.

Questão 29
A administração rural é uma importante área do setor agrícola do Brasil. Marque a alternativa que melhor
apresenta as funções básicas de um administrador rural.
a)
b)
c)
d)
e)

É o responsável pelo surgimento de novos cultivares, pela correção e adubação do solo, e pela
implantação do sistema de irrigação na propriedade.
No setor da administração rural, a produção e multiplicação de sementes tem sido, nos últimos anos, a
principal atribuição desses profissionais.
São os profissionais responsáveis pelo planejamento, pela implementação e pelo controle das atividades
rurais de uma determinada propriedade.
São os profissionais responsáveis pelo planejamento apenas, enquanto os próprios donos da propriedade
são responsáveis pela implementação e controle das atividades rurais.
Os profissionais dessa área têm em comum a posse da propriedade, ou seja, para ser um administrador
rural é necessário possuir uma propriedade agrícola.

Questão 30
Dentro da administração rural, um conceito importante é o custo de depreciação. Assinale a alternativa que
explica corretamente esse conceito.
a)
b)

Quando comparamos a terra com máquinas e veículos, percebemos que o custo de depreciação da terra
é bem maior do que dos outros bens existentes na propriedade.
Depreciação é a perda do valor do produto, devido à obsolescência natural ou do desgaste de uso, dos
equipamentos como máquinas, tratores e instalações.

c)

Custo de depreciação nada mais é que a diferença de preço entre um bem e outro.

d)

Assim como os equipamentos, a terra também é um bem depreciável.

e)

A depreciação se refere ao custo de manutenção das máquinas, tratores e instalações das propriedades
rurais.

Dissertação
Instruções para a Dissertação:
• A dissertação, conforme descrito no Edital 001/2020, terá pontuação máxima de 20 (vinte) pontos
distribuídos em: conhecimento do tema, capacidade de expressão e uso culto da língua portuguesa.
• A dissertação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
• O candidato tem folha extra para o rascunho, que deverá ser devolvida junto com o caderno de provas ao
final do certame.
• Tomando como referência o tema proposto, o candidato deverá discorrer, no espaço reservado a esse
propósito, de modo dissertativo/argumentativo em no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas.

Senar inicia turma de Aprendizagem Rural em Laranjeiras

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE iniciou a segunda turma de
Aprendizagem Profissional Rural voltada para a atividade da cana-de-açúcar no município de
Laranjeiras. Ao todo, 24 jovens participarão do curso durante um ano.
O curso de Aprendizagem Profissional Rural tem por objetivo capacitar os jovens do campo para
o ingresso no mercado de trabalho rural. O programa é dividido em três etapas: núcleo básico,
específico e prática profissional. A carga horária é de 960 horas sendo 480 em sala de aula e 480
de prática profissional. Texto adaptado.
Fonte: https://senarsergipe.org.br/senar-inicia-turma-de-aprendizagem-rural-em-laranjeiras/
Com base no texto de apoio faça uma dissertação sobre o tema abaixo

O Senar e a transformação na vida de jovens no campo
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