
 

 

AVALIAÇÃO 1 – PROCESSO SELETIVO 2017/1 

 

01. Em 2015, a economia brasileira encolheu 3,8% em comparação com 2014, 
segundo os dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Entre os setores da economia 
analisados para o cálculo do PIB, apenas um cresceu em 2015.  
Disponível em: http://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil/2015   

Acesso em 24 jan. 2017 (Adaptado) 

Assinale a alternativa que apresenta o único setor da economia que cresceu 

em 2015: 

a) Agroindústria  

b) Indústria 

c) Serviços 

d) Agropecuária 

e) Extrativismo vegetal 

 

02. No dia 25 de novembro de 2016 faleceu o ex-presidente de Cuba. 

Conhecido por ser uma figura muito controversa, tido por uns como grande 

líder revolucionário e, por outros, como implacável ditador, ele sofria com 

problemas de saúde não revelados, razão pela qual em 2007 deixou o poder, 

deixando seu irmão em seu lugar. 

Disponível em: < http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=22873> 

Acesso em: 26 dez. 2016. (Adaptado) 

Assinale a opção que contém o nome do ex-presidente cubano que faleceu em 

2016.  

a) Hugo Chávez 

b) Sebastián Piñera 

c) Fidel Castro 

d) Pablo Escobar 

e) Evo Morales 

 

03. Seguindo a tendência mundial, os brasileiros estão vivendo mais. Tal dado 

é preocupante quando se fala em previdência, pois o aumento do número de 

aposentados se reflete na falta de recursos para bancar a previdência. Em 

http://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil/2015
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=22873
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era


 

2016, o déficit do INSS chegou aos R$ 149, 2 bilhões. Visando soluções, o 

governo federal apresentou proposta de reforma da previdência. Dentre as 

mudanças sugeridas está a idade mínima para aposentadoria, igual para 

homens e mulheres, bem como para os setores público e privado. 

Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/ Acesso em: 27 dez. 2016. 

(Adaptado) 

Assinale a opção que contém a idade mínima constante na reforma da 

previdência. 

a) 55 anos 

b) 60 anos 

c) 63 anos 

d) 65 anos 

e) 70 anos 

 

04. No Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão situados na 

capital federal – Brasília. Nos Estados Unidos, isso também ocorre. Tanto o 

Senado Americano, quanto a Câmara dos representantes, estão localizados na 

capital americana. Há, ainda, mais uma semelhança. Assim como o palácio da 

Alvorada, a casa branca também fica localizada na capital dos EUA. 

Assinale a opção que contém o nome da capital americana. 

a) Nova Iorque 

b) Boston 

c) Seattle 

d) Orlando 

e) Washington 

 

05. Pela segunda vez na história do Brasil um presidente da república sofre um 

processo de impeachment. No dia 31 de agosto de 2016 o plenário do Senado 

Federal aprovou, por 61 votos a 20, o impeachment de Dilma Rousseff. A 

presidente, até então afastada, apesar de ser condenada  pelo congresso, não 

foi punida com a inabilitação para funções públicas. 

Disponível em: http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-

dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-

temer-assume.html Acesso em 28 dez. 2016 (Adptado) 

Assinale a opção que contém a acusação que levou ao impeachment de Dilma 

Rousseff. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-anuncia-proposta-de-reforma-da-previdencia-com-idade-minima-de-65-anos.ghtml
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html


 

a) Crime ambiental 

b) Crime de irresponsabilidade gerencial 

c) Crime de responsabilidade fiscal 

d) Crime de falsidade documental 

e) Crime de negligência informacional 

 

06. O bullying, como é chamada uma antiga forma de violência, vem tomando 

espaço crescente na mídia e recebendo atenção de profissionais de diferentes 

áreas, em especial de psicologia e de direito, bem como de instituições 

governamentais.  

Disponível em: https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/questoes-de-

provas-sobre-bullying/  

Acesso em 01 jan. 2017 (Adaptado) 

Assinale a opção que apresenta corretamente uma característica do bullying. 

a) O fenômeno não interfere no potencial de aprendizagem do indivíduo 

que é alvejado. 

b) Auxilia o indivíduo a aumentar sua autoestima, já que ele necessita 

aprender a se defender. 

c) É uma forma de o indivíduo repensar sua forma de se relacionar com 

os outros, mudando o seu comportamento. 

d) É um fenômeno intencional e repetitivo que produz humilhação e 

constrangimento. 

e) É um fenômeno que intimida os indivíduos mais fortes, que têm 

forças para reagir.  

 

07. O uso da tecnologia na agricultura pode reduzir perdas de água e aumentar 

a produtividade das culturas com racionalidade e sem desperdício. 

Experiências desse tipo já são feitas por agricultores familiares, que relatam 

obter bons resultados.  

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-03/tecnica-de-

irrigacao-alia-produtividade-na-lavoura-e-uso-sustentavel-da-agua 

Acesso em 25 jan. 2017 (Adaptado) 

Assinale a opção que corresponde ao sistema de gotejamento, uma 

tecnologia que otimiza o consumo de água em propriedades agrícolas.  

 



 

a) O gotejamento consiste na instalação de uma ou duas mangueiras 

com pequenos furos, posicionadas no pé da planta e que servem 

para a irrigação e adubação de cobertura. 

b) O gotejamento consiste na instalação de uma ou duas mangueiras 

com pequenos furos, posicionadas em estruturas suspensas acima 

das plantas, que ajuda a aumentar a umidade do solo. 

c) O gotejamento consiste na pulverização de água sobre a plantação, 

o que é conseguido por meio de equipamentos pneumáticos de 

pulverização, que geram minúsculas gotas. 

d) O gotejamento consiste no posicionamento de reservatórios que 

captam a água que escorre por gotejamento no beirado das 

instalações físicas, sendo usada para irrigar as plantações. 

e) O gotejamento consiste na captação de água de rios por meio da 

utilização de bombas hidráulicas usadas para gerar gotículas que irrigam 

as plantações. 

 

08. Um acordo histórico objetivando combater a mudança climática passou a 

vigorar oficialmente a partir do dia 04 de novembro de 2016, pressionando os 

países a executarem planos de redução das emissões de gases responsáveis 

pelo chamado efeito estufa. O Acordo foi assinado em dezembro de 2015 por 

quase 200 nações, e foi descrito como o tratado global mais complexo desde o 

Acordo de Marrakesh, pacto comercial firmado em 1994. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/brasil-

ratifica-acordo-de-paris-para-reduzir-emissoes-de-gases-estufa-20093780  

Acesso em 01 jan., 2017 (Adaptado) 

Assinale a alternativa correta em relação à nomeação do citado acordo. 

 

a) Acordo de Versalhes 

b) Acordo de Montevideo 

c) Acordo de Viena 

d) Acordo de Paris 

e) Acordo de Bruxelas  

 

09. É muito comum haver confusão entre o conceito de aquecimento global e 

efeito estufa. Porém, estes efeitos são bem diferentes. O efeito estufa é um 

fenômeno natural e essencial para a vida na terra, já o aquecimento global é 

um fenômeno climático responsável pelo aumento da temperatura média do 

http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/brasil-ratifica-acordo-de-paris-para-reduzir-emissoes-de-gases-estufa-20093780
http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/brasil-ratifica-acordo-de-paris-para-reduzir-emissoes-de-gases-estufa-20093780


 

planeta, que ameaça várias espécies de animais e causa prejuízos para a 

produção agrícola. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-

aquecimento-global    Acesso em 30 dez. 2016 (Adaptado) 

Assinale a opção que contém um dos principais gases de efeito estufa 

a) Gás butano 

b) Óxido de ferro 

c) Dióxido de carbono, 

d) Hipoclorito de sódio  

e) Acetileno  

 

10. O ano de 2016 ficou marcado pela forte relação saúde e justiça. Isso 

porque o número de ações judiciais reivindicando remédios e procedimentos 

cirúrgicos gratuitos aumentou de forma acentuada. Caso muito noticiado foi o 

da substância “fosfoetanolamina sintética”, que mesmo não tendo eficácia 

comprovada e nem registro na Anvisa, em outubro de 2015, teve seu 

fornecimento permitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a um paciente do 

Rio de Janeiro que estava na fase terminal da doença. Desde então, a 

demanda pela substância não parou de aumentar. 

Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/ Acesso em 30 dez. 2016 

(Adaptado) 

Assinale a alternativa que contém a forma como ficou conhecido o 

medicamento citado. 

a) Pílula da cura 

b) Coquetel do câncer 

c) Placebo 

d) Coquetel milagroso 

e) Pílula do câncer 

 

11. Seu Amantino e Dona Terezinha possuem uma pequena fazenda no 

interior do estado e precisam de novos equipamentos de colheita e de ordenha. 

Conversando com seu gerente do banco rural, Seu Amantino resolveu aplicar 

20 mil reais, sendo 8 mil na caderneta de poupanças e 12 mil em ações. Ao 

chegar em casa Dona Terezinha questionou seu marido a respeito da razão 

entre o valor aplicado e o total investido.  

http://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global
http://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/03/camara-aprova-liberar-uso-e-fabricacao-da-chamada-pilula-do-cancer.html


 

Sobre este aspecto, marque a opção que denota as razões corretas, nesta 

ordem:  

● razão entre o valor aplicado em ações e o valor total investido;  
● razão entre o valor aplicado na caderneta de poupanças e o valor total 

investido. 
 

a) 3/5 e 3/2 
b) 3/2 e 2/5 
c) 5/3 e 5/2 
d) 3/5 e 2/5 
e) 2/5 e 5/3 

 

12. O mecânico Maycon tem uma oficina, que trabalha exclusivamente com 

máquinas agrícolas. Ele deseja pintar a fachada de sua loja, mas para isso 

precisa saber a área disponível a ser pintada.  

Sabendo que a fachada tem forma retangular com lados medindo 1,5 m e 2 m, 

assinale a alternativa que indica a área disponível a ser pintada: 

a) 2 m² 
b) 10 m² 
c) 2,5 m² 
d) 3 m² 
e) 1,5 m²  

 

13. Dona Maria herdou duas propriedades de sua avó, que estão localizadas 

em diferentes estados e estão marcadas em diferentes unidades de medidas: 

are e hectare. A área do lota A possui 1.000 ares e do lote B possui 100 

hectares. 

 

Assinale a alternativa que corresponde, às áreas de suas propriedades, 

respectivamente lote A e lote B, em metros quadrados. Sendo que 𝟏 𝒂𝒓𝒆 =

 𝟏𝟎² 𝒎² e 𝟏 𝒉𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒆 =  𝟏𝟎𝟒 𝒎². 

 

a) 𝟏𝟎𝟐𝐦² e 𝟏𝟎𝟐 m² 

b) 𝟏𝟎𝟒 𝐦²e 𝟏𝟎𝟐 m² 

c) 𝟏𝟎𝟓 𝐦²  e  𝟏𝟎𝟔 m² 

d) 𝟏𝟎𝟔𝐦² e 𝟏𝟎𝟓 m² 

e) 𝟏𝟎𝟒𝐦² e 𝟏𝟎𝟓 m² 



 

 

14. Conjuntos numéricos são objetos de estudos dos matemáticos muito 

utilizados em todas as áreas e serviços. Por exemplo, um Técnico em 

Agronegócio utiliza números naturais ao contabilizar os animais  de uma 

propriedade.  

Assinale a alternativa que apresenta apenas números naturais: 

a) 𝟑;  𝟒;  𝟔; −𝟖 
b) 𝟑, 𝟑;  𝟒;  𝟔;  𝟖 
c) 𝟑;  𝟒/𝟑;  𝟔;  𝟖 

d) 𝟑;  𝟒;  𝟔;  𝟖 

e) 𝟑;  𝟒; √𝟔;  𝟖 
 

15. O correto dimensionamento de bebedouros é fundamental para que o 

consumo de água e suplementos pelos animais seja adequado. Pensando 

nisso, o produtor de gado de corte Anderson, precisa escolher com cuidado o 

tipo adequado de bebedouros. Ele sabe que, em geral, um animal de 450 kg irá 

consumir 40 litros de água por dia. Seu lote conta com 500  animais adultos e 

cada bebedouro serve 10 animais por vez.  

Assinale a alternativa que indica o consumo diário de todos os animais, o 

número de bebedouros e a quantidade de litros em cada bebedouro. 

a) 500 litros; 5 unidades; 50 litros por bebedouros 
b) 1.000 litros; 10 unidades; 100 litros por bebedouros 
c) 10.000 litros; 15 unidades; 150 litros por bebedouros 
d) 10.500 litros; 25 unidades; 200 litros por bebedouros 
e) 20.000 litros; 50 unidades; 400 litros por bebedouros 

 

 

16. Seu Zé é dono de uma fazenda cuja produção é dividida igualmente entre 

bananas e laranjas. Ele tem dois filhos, João e Júlio, e deseja repartir a 

plantação entre eles de forma honesta e imparcial. Desta forma ele resolveu 

utilizar um dado honesto de seis lados e o seguinte critério: se obtiver um 

resultado maior que 4 ao lançar o dado a plantação de banana ficará para João 

e a de laranja para Júlio. 

Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de João herdar a 

plantação de bananas: 

a) 100,00% 
b) 63,50% 



 

c) 57,00% 
d) 45,35% 
e) 33,33% 

 

17. Um agricultor está preocupado com o crescente de pragas em sua 

plantação. A quantidade de plantas infectadas hoje é igual a 10.000 unidades e 

decresce 5% a cada aplicação de pesticidas e herbicidas.  

Assinale a alternativa que descreve a quantidade de plantas infectadas após 2 

aplicações. 

a) 9.025 unidades 
b) 9.882 unidades 
c) 10.135 unidades 
d) 10.828 unidades 
e) 11.392 unidades 

 
 

18. Gelson acabou de comprar uma fazenda e precisa de um trator. Ele está 

em dúvida entre duas marcas com as seguintes características: 

● Marca X: percorre 243 km gastando 9 litros de combustível; 
● Marca Y: percorre 253 km gastando 11 litros de combustível. 

 Uma questão importante é sua média km por litro de combustível (as duas 

marcas utilizam o mesmo). Quanto maior a quilometragem por litro melhor. 

Assinale a alternativa que representa a marca que faz mais quilômetros por litro 

e a relação correta: 

a) Marca X com 27 km por litro 
b) Marca Y com 27 km por litro 
c) Marca X com 23 km por litro 
d) Marca Y com 23 km por litro 
e) As duas marcas possuem a mesma relação 

 

19. Bruno tem um funcionário, em sua fazendo, que com 20 m de cerca, 

construiu um cercado retangular de 32 m² de área, utilizando um muro como 

um dos lados. Seu Bruno ficou curioso com relação às medidas dos lados 

desse retângulo. 

Assinale a alternativa que indica as possíveis medidas dos lados desse 

retângulo: 

a) 1m x 16m, ou 5m por 4m 
b) 7m x 16m, ou 8m por 3m 



 

c) 3m x 16m, ou 5m por 4m 
d) 2m x 16m, ou 8m por 4m 
e) 2m x 15m, ou 8m por 2m 

 

20. O jardineiro Zé comprou uma serra elétrica com um desconto de R$ 42,00, 

sendo esse valor igual a 3,5% do valor original. 

Assinale a alternativa que apresenta o valor da serra após o desconto: 

a) 1.200 reais 
b) 2.000 reais 
c) 1.158 reais 
d) 1.343 reais 
e) 945 reais 

 

21. A tecnologia tem como finalidade agregar praticidade e facilitar a execução 

de tarefas, sobretudo na agricultura. Com as últimas transformações, por 

exemplo, novos sistemas de gerenciamento foram desenvolvidos, para lidar 

com a competitividade do setor. Atualmente, os produtores rurais precisam se 

especializar e conhecer as novas demandas tecnológicas que atuam no 

agronegócio. (Adaptado de http://inceres.com.br/as-vantagens-do-uso-da-

tecnologia-no-agronegocio/. Acesso em 27/12/2016).  

As palavras em destaque são acentuadas porque: 

a)  As três palavras acentuadas são proparoxítonas e, conforme a 

regra, todas as proparoxítonas são acentuadas  

b) As duas primeiras palavras são proparoxítonas e, conforme a 

regra, todas as proparoxítonas são acentuadas e a terceira é uma 

paroxítona terminada em ditongo oral. 

c) As três palavras acentuadas do texto são paroxítonas e, conforme 

a regra, todas as paroxítonas são acentuadas. 

d) As duas primeiras palavras são paroxítonas e, conforme a regra, 

todas as paroxítonas são acentuadas e a terceira é uma 

proparoxítona terminada em ditongo oral. 

e) As duas primeiras palavras são proparoxítonas e, conforme a 

regra, proparoxítonas terminadas em ‘s’ são acentuadas e a terceira 

é uma paroxítona, sendo que todas as paroxítonas são acentuadas.   

 

http://inceres.com.br/as-vantagens-do-uso-da-tecnologia-no-agronegocio/
http://inceres.com.br/as-vantagens-do-uso-da-tecnologia-no-agronegocio/


 

22. Leia o trecho abaixo, extraído do Poema Enjoadinho, de Vinicius de Morais: 

Que macieza 

Nos seus cabelos 

Que cheiro morno 

Na sua carne 

Que gosto doce 

Na sua boca! 

(Vinicius de Morais, "Antologia Poética", Editora do Autor - Rio de Janeiro, 

1960, pág. 195.) 

O verso “que cheiro morno” é constituído pela seguinte figura de linguagem: 

a) Metáfora 
b) Ironia 
c) Catacrese 
d) Metonímia 
e) Sinestesia 

 

23. Leia a tirinha abaixo: 

 

 

As expressões “de maluco” e “de vegano” são classificadas, sintaticamente, 

como: 

a) Complemento nominal 
b) Complemento nominal e adjunto adnominal, respectivamente 
c) Adjunto adnominal 
d) Adjunto adnominal e complemento nominal, respectivamente 
e) Predicativo do sujeito 

 



 

24. As primeiras formas de agricultura surgiram em torno de 10 mil anos atrás, 

no período da pré-história denominado NEOLÍTICO. Nesse período, ocorreram 

as primeiras formas de domesticação de espécies de vegetais e animais e o 

clima foi se tornando mais ameno e adequado ao cultivo de alimentos. O uso 

de técnicas, mesmo que inicialmente rudimentares, passou a fazer parte do 

cotidiano dos primeiros aglomerados humanos. Destaca-se o uso do fogo e de 

algumas ferramentas, assim como do esterco animal. 

O conectivo em destaque tem o sentido de: 

a) Adição 
b) Explicação 
c) Conclusão 
d) Integração 
e) Contrariedade 

 

25. Assinale a alternativa que não apresenta erro de concordância nominal: 

a) Deve ter sido a manhã que nós voltamos mais cedo. Eu estava ansiosa 

para esquentar o ovinho na asa de uma galinha, pois meu pai tinha muitos 

caixotinhos de sabão cheio de palhas, arrumados dentro do galinheiro. 

Estava nessa função, ajoelhada, com a mão enfiada nas penas da ave, 

quando papai surgiu e me flagrou. (Adaptado de TOCANTINS, S. H. O ovo 

de aracuã. In: 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/o-ovo-de-

aracua.html. Acesso em 02/01/2017) 

b) A vista escureceu, a língua ficou paralisada. Se tentasse falar sairia um 

gemido. Ouviu o grito infamante ecoando por dentro: corno! Entrou no 

quarto, abriu o armário, retirou a espingarda de dois cano, trêmulo pegou 

oito cartuchos, pronto para uma guerra. Virou nos pés, saiu e montou o 

cavalo ainda resfolegante da chegada. Partiu na hora, com a urgência que a 

vingança requeria, a boca vertendo fel. (Adaptado de ALMEIDA, R. W. Olhos 

de Jaguatirica. In: 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/olhos-de-

jaguatirica.html. Acesso em 02/01/2017) 

c) Eu estava dirigindo há umas seis horas ou mais, e quase sempre por 

estradas de terra, cheias de buracos e poeira. Além do cansaço, o que me 

afligia era a ameaça de tempestade. Começava a entardecer, com o 

dourado do horizonte cobrindo-se rapidamente de cinza-escuro. (Adaptado 

de GONTIJO, R. Os fantasmas do general. 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/os-

fantasmas-do-general.html. Acesso em 02/01/2017). 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/o-ovo-de-aracua.html
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/o-ovo-de-aracua.html
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/olhos-de-jaguatirica.html
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/olhos-de-jaguatirica.html
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/os-fantasmas-do-general.html
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/os-fantasmas-do-general.html


 

d) A noite vinha se infiltrando entre púrpuras e nuvens negras. Os primeiros 

pingos me pegaram ao abrir a última porteira. Era um caminho de 

pedregulhos que me conduziu à varanda coberta de trepadeiras. De um lado 

e de outro, aleias de flamboyant, álamos e ficus. Estacionei o carro o mais 

próximo possível da entrada principal. Isso não me impediu que eu me 

molhasse bastante no curto trajeto de dez metro. Bati palmas. Adaptado de 

GONTIJO, R. Os fantasmas do general. 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/os-

fantasmas-do-general.html. Acesso em 02/01/2017). 

e) A resposta veio num estrondo, com duas chispa de fogo cuspida do cano 

duplo. Conforme o sangue espirrava nas paredes, como se o diabo pintasse 

um quarto, o grito pungente veio da cozinha e Rosa apareceu na sala, a 

feição transtornada. ((Adaptado de ALMEIDA, R. W. Olhos de Jaguatirica. In: 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/olhos-de-

jaguatirica.html. Acesso em 02/01/2017) 

 

26. “A nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais, secou em setembro – 

um fato inédito. Na época, a informação era que o volume do rio não seria afetado 

porque ele recebe água dos seus afluentes.” (Adaptado de 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/11/estiagem-mais-severa-dos-ultimos-

100-anos-seca-o-rio-sao-francisco.html. Acesso em 02/01/2017) 

 

Assinale a alternativa em que o verbo apresenta a mesma transitividade que o 

verbo ‘secar’, destacado no trecho acima: 

a) Secou o cabelo e depois foi para a festa. 
b) Após derrubar água no chão, ela o secou. 
c) O sol forte secou toda a roupa. 
d) Secou a foz do Rio São Francisco no inverno. 
e) Depois de sair do mar, ela se secou. 

 

27. Leia o enunciado abaixo: 

Estava chovendo muito e ele saiu mesmo assim. 

Assinale a alternativa que expressa o sentido da conjunção ‘e’: 

a) Aditiva 
b) Integrante 
c) Causal 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/os-fantasmas-do-general.html
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/os-fantasmas-do-general.html
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/olhos-de-jaguatirica.html
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2016/12/olhos-de-jaguatirica.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/11/estiagem-mais-severa-dos-ultimos-100-anos-seca-o-rio-sao-francisco.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/11/estiagem-mais-severa-dos-ultimos-100-anos-seca-o-rio-sao-francisco.html


 

d) Adversativa 
e) Final 

 

28. A Agricultura de Precisão (AP) pode também ser entendida como um 

processo que  envolve um complexo processo, ____ fundamento é o 

conhecimento espacial preciso da atividade agrícola, frequentemente baseado 

no uso de dados obtidos com auxílio de satélites. Assim, a AP é uma filosofia 

de manejo da fazenda na qual os produtores são capazes de identificar a 

variabilidade dentro de um campo, e então manejar aquela variabilidade para 

aumentar a produtividade e os lucros. (Adaptado de 

https://www.agrolink.com.br/georreferenciamento/AgriculturaPrecisao.aspx) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna apresentada acima: 

a) No qual 
b) Que 
c) O qual 
d) Cujo 
e) Em que 

 

29. Graças a nossa poderosa mente pensamos, sonhamos, criamos, 
projetamos, associamos ideias, desenhamos, planejamos, geramos 
expectativas, imaginamos e recordamos. O pensamento pode ser benéfico ou 
nocivo, positivo ou negativo, necessário ou inútil, insípido ou criativo, elevado e 
sublime ou destruidor e desagregador. Muitos pensamentos são 
desnecessários. Alguns surgem como tempestades que nos açoitam. Se 
não administramos bem toda a atividade da nossa mente, o cansaço mental se 
torna nosso companheiro inseparável. É uma fadiga que provoca dispersão, 
preguiça, falta de atenção e de clareza; além disso, diminui nossa 
capacidade resolutiva. (Adaptado de SUBIRANA. M. O cansaço mental. In: El 
País Brasil, 27/01/2015) 

Sobre os períodos em destaque, é correto afirmar que: 

a) Ambas as orações são orações subordinadas adjetivas restritivas, pois 

restringe a significação do nome a que se refere. 

b)Ambas as orações são orações subordinadas adjetivas, porém a primeira 

é explicativa, pois agrega uma característica acessória ao nome que se 

refere, e a segunda é restritiva, pois restringe a significação do nome a que 

se refere. 

c) A primeira oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva e a 

segunda é uma oração coordenada explicativa. 

https://www.agrolink.com.br/georreferenciamento/AgriculturaPrecisao.aspx
http://brasil.elpais.com/tag/psicologia/a/


 

d) A primeira oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa e a 

segunda é uma oração coordenada explicativa. 

e) Ambas as orações são orações coordenadas explicativa. 

 

30. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas e classifica as 

orações abaixo: 

(I)________ eu soubesse do perigo, preferi ir mesmo assim. 

(II) Você passará na prova ________ estude. 

(III) Ele estudou muito ______ passasse na prova. 

(IV)  ________ disse meu pai, hoje o dia está para chuva. 

 

a) Embora (oração subordinada adverbial concessiva) – desde que (oração 

subordinada adverbial concessiva) – a fim de que (oração subordinada 

adverbial final) – conforme (oração subordinada adverbial conformativa) 

b)Embora (oração subordinada adverbial concessiva) – desde que (oração 

subordinada adverbial condicional) – graças a que (oração subordinada 

adverbial condicional) – conforme (oração subordinada adverbial 

conformativa) 

c) Embora (oração subordinada adverbial condicional) – desde que (oração 

subordinada adverbial condicional) – a fim de que (oração subordinada 

adverbial final) – conforme (oração subordinada adverbial conformativa) 

d) Embora (oração subordinada adverbial condicional) – desde que (oração 

subordinada adverbial condicional) – graças a que (oração subordinada 

adverbial final) – conforme (oração subordinada adverbial conformativa) 

e) Embora (oração subordinada adverbial concessiva) – desde que (oração 

subordinada adverbial condicional) – a fim de que (oração subordinada 

adverbial condicional) – conforme (oração subordinada adverbial 

conformativa) 

 

31. PROPOSTAS DE REDAÇÃO – SENAR 2017.1 

As rápidas transformações que a moderna agricultura vem sofrendo nas 
últimas décadas tornaram-na uma atividade altamente competitiva. Com isto o 



 

agronegócio exige dos produtores rurais um alto grau de especialização e de 
profissionalismo, visando aumentar a capacidade gerencial das empresas 
rurais. É fundamental, portanto, ao moderno produtor rural ter eficiência na 
aplicação dos recursos disponíveis, como forma de assegurar o sucesso em 
sua atividade. Assim, a obtenção de informações sobre os fatores que 
interagem na lavoura e de como se pode maximizar os seus efeitos parece 
crucial. (Adaptado de 
https://www.agrolink.com.br/georreferenciamento/AgriculturaPrecisao.aspx) 
 

Com base no excerto acima e nos seus conhecimentos sobre o assunto, 

escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: A 

importância da Educação e da Informação para o sucesso na agricultura. 

 

https://www.agrolink.com.br/georreferenciamento/AgriculturaPrecisao.aspx

