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Nome do candidato: ____________________________________ CPF: _________________-_____ 

 

INSTRUÇÕES 
 

1º) Verifique se este caderno corresponde à sua 
opção de cargo e se contém 40 questões, numeradas 
de 1 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala 
outro caderno. Não serão aceitas reclamações 
posteriores. 

2º) A prova é composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas, de múltipla escolha, sendo apenas uma 
resposta a correta. 

3º) O tempo de duração da prova é de 4 (quatro) 
horas. 

4º) Não é permitida consulta a qualquer material e os 
candidatos não poderão conversar entre si, nem 
manter contato de espécie alguma. 

5º) Os telefones celulares e similares não podem ser 
manipulados e devem permanecer desligados 
durante o período em que o candidato se encontrar 
na sala, bem como os pertences não utilizados para a 
prova deverão estar embaixo da carteira, ficando 
automaticamente excluído o candidato que for 
surpreendido nessas situações. 

6º) O candidato só poderá deixar o local da prova 
após 2 (duas) horas do início da prova, exceto os três 
últimos candidatos, os quais só poderão deixar o 
local quando todos terminarem a prova. 

 

7º) É proibido fazer anotação de informações 
relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos, assim como recusar-se a entregar o 
material da prova ao término do tempo destinado 
para a sua realização. 

8º) O candidato deverá preencher a caneta o 
Cartão de Respostas, escolhendo dentre as 
alternativas A, B, C, D e E, preenchendo 
totalmente a célula correspondente à alternativa 
escolhida, sendo desconsiderada a resposta se 
não for atendido o referido critério de 
preenchimento. Rasuras e a informação de mais 
de uma alternativa na mesma questão anulará a 
resposta, bem como o preenchimento a grafite. 
Responda a todas as questões. Os rascunhos não 
serão considerados em nenhuma hipótese. 

9º) Não haverá substituição do Cartão de 
Respostas por erro do candidato. 

10º) O candidato poderá levar consigo o caderno 
de provas após decorridas duas horas do início da 
prova. Não será oferecido outro momento para a 
retirada do mesmo.  

11º) É proibida a divulgação ou impressão parcial 
ou total da presente prova. Direitos Reservados. 

 
 

PROVA 
QUESTÕES OBJETIVAS 

Língua Portuguesa 1 a 10 

Conhecimentos Específicos 11 a 40 

 

Área: Gestão Rural e Empresarial 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda às questões 
propostas.  
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Vale a pena morrer por isso?* 
 
Por pouco, uma onda de 20 metros de 

altura não matou a surfista carioca Maya 
Gabeira. Foi no mar de Portugal, em 
Nazaré, há coisa de duas semanas. A 
imprensa noticiou tudo em profusão, aos 
borbotões. Num dos sólidos solavancos 
líquidos do oceano bravio, Maya quebrou o 
tornozelo, caiu n’água, perdeu o fôlego, 
perdeu o ar dos pulmões, perdeu a 
consciência e quase perdeu a vida. Só 
sobreviveu porque o amigo Carlos Burle 
saltou do jet ski, conseguiu puxá-la para 
fora da espuma e levou-a até a praia, onde 
fez com que ela respirasse de novo graças 
a uma massagem cardíaca. Logo depois do 
susto, a maior estrela dos sete mares em 
matéria de ondas gigantes sorria: “Morri... 
mas voltei”. 

Que bom. Que ótimo. Ufa! Maya, na 
crista de seus 26 anos, só espera o 
tornozelo ficar em forma para retomar sua 
rotina de “viver a vida sobre as ondas”, 
como na velha canção de Lulu Santos e 
Nelson Motta. Aí, voltará a deslizar sobre 
riscos tão altos quanto os vagalhões que 
desafia. 

A pergunta é: vale a pena? 
A resposta é: mas é lógico que sim. 
Mas dizer isso é dizer pouco. Vamos 

mais fundo: vale a pena por quê? 
Sabemos, até aqui, que parece existir mais 
plenitude numa aventura emocionante e 
incerta do que numa existência segura e 
modorrenta. Mas por quê? Por que as 
emoções sublimes podem valer mais que a 
vida? 

Se pensarmos sobre quem são e o que 
fazem os heróis da nossa era, talvez 
possamos começar a entender um pouco 
mais sobre isso. Os heróis de agora 
parecem querer morrer de overdose de 
adrenalina. Não precisam de drogas 
artificiais. Comem frutas e fazem 
meditação. Não falam mais de revoluções 
armadas. Estão dispostos a sacrificar a 
própria vida, é claro, mas não por uma 
causa política, não por uma palavra de 
ordem ou por uma bandeira universal – 
basta-lhes uma intensa carga de prazer. 

Além dos surfistas, os alpinistas, os 
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velejadores e os pilotos de Fórmula 1 são 
nossos heróis. São caçadores de fortes 
emoções. Enfrentam dragões invencíveis, 
como furiosas ondas gigantescas ou 
montanhas hostis, geladas e íngremes. 
Cavalgam automóveis que zunem sobre o 
asfalto ou pranchas que trepidam a 80 
quilômetros por hora sobre uma pedreira de 
água salgada. Não querem salvar princesa 
alguma. A princesa, eles deixam de gorjeta 
para o dragão nocauteado. O fragor da 
batalha vale mais que a administração da 
vitória. 

Os heróis de agora não fazem longos 
discursos. São protagonistas de guerras 
sem conteúdo, guerras belas simplesmente 
porque são belas, muito embora sejam 
perfeitamente vazias. Qual o significado de 
uma onda gigante? Nenhum. Ela 
simplesmente é uma onda gigante, e esse 
é seu significado. Qual o sentido político de 
morrer com o crânio espatifado dentro de 
um carro de corrida? Nenhum, mas ali está 
a marca de alguém que se superou e que 
merece ser idolatrado. Os heróis de agora 
não são portadores de ideias. São apenas 
exemplos de destemor e determinação. 
São heróis da atitude, não da finalidade. 

O sentido do heroísmo não foi sempre 
assim, vazio. Há poucas décadas, as 
coisas eram diferentes. Antes, os heróis 
não eram famosos pelas proezas físicas, 
mas pelas causas que defendiam. Che 
Guevara, por exemplo. É certo que ele 
gostava de viajar de motocicleta e tinha 
predileção por enveredar-se nas matas e 
dar tiro de espingarda, mas sua aura vinha 
da mística revolucionária. Ele era bom 
porque, aos olhos dos pais dos que hoje 
são jovens, dera a vida pelos pobres, mais 
ou menos como Jesus Cristo – o 
suprassumo do modelo do herói que dá a 
vida pelo irmão. 

Sabemos que Che é idolatrado ainda 
hoje, mas é bem possível que as novas 
gerações vejam nele um herói por outros 
motivos. Che não é um ídolo por ter 
professado o credo socialista, mas pela 
trilha aventurosa que seguiu. Aos olhos da 
juventude presente, a guerrilha não é bem 
uma tática, mas um esporte radical. O que 
faz de Che Guevara um ídolo 
contemporâneo, portanto, é menos a teoria 
da luta de classes e mais, muito mais, o 
gosto por embrenhar-se nas montanhas e 
fazer trekking, a boina surrada, o cabelo 
comprido, a aversão ao escritório, aos 
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fichários e à gravata. 
Nos anos 1970, os pais dos jovens de 

hoje idolatraram Che pelo que viam nele de 
conteúdo marxista. Hoje, os filhos dos 
jovens dos anos 1970 idolatram o mesmo 
personagem pelo que veem nele de 
performático (o socialismo não passou de 
um pretexto para a aventura). Num tempo 
em que as ideias foram esquecidas, o gesto 
radical sobrevive. 

Maya Gabeira continuará no vigor do 
gesto. E nós continuaremos a amá-la por 
isso, porque nossa vida sem ideias ficou 
chata demais. 

 
*Eugênio Bucci. Publicado em: Revista Época, 

nº807, 11 de novembro de 2013, p. 18. 
  

1. Assinale a alternativa em que há uma 
informação implícita subentendida: 

a)  “Só sobreviveu porque o amigo Carlos Burle 

saltou do jet ski (...)” (linhas 10 a 12) 

b) “(...) entender um pouco mais sobre isso.” (linhas 

39 e 40) 

c) “Não falam mais de revoluções armadas”. (linhas 

44 e 45) 

d) “Os heróis de agora não fazem longos discursos.” 
(linhas 64 e 65) 

e) “basta-lhes uma intensa carga de prazer”. (linha 
49) 

_________________________________________ 

2. As expressões “em profusão” (linha 5) e “aos 
borbotões” (linhas 5 e 6) assumem, no texto, 
sentido de, respectivamente: 

a) extensamente – dramaticamente. 

b) em profundidade – com superficialidade. 

c) com intensidade – em grande quantidade. 

d) em abundância – com veemência. 

e) com exuberância – em ebulição. 

__________________________________________ 

3. Assinale a alternativa em que o recurso 
utilizado para a construção do texto está 
identificado de forma INADEQUADA: 

a) “o suprassumo do modelo de herói que dá a vida 
pelo irmão” (linhas 91 a 93) – ironia. 

b) num dos sólidos solavancos líquidos do oceano 
bravio”(linhas 6 e 7) – metáfora. 

c) “a maior estrela dos sete mares em matéria de 
ondas gigantes” (linhas 16 e 17) – perífrase. 

d) “perdeu o fôlego, perdeu o ar dos pulmões, 
perdeu a consciência e quase perdeu a vida.” (linhas 
8 a 10) – gradação. 

e) “Qual o sentido político de morrer com o crânio 
espatifado dentro de um carro de corrida?” (linhas 71 
a 73) – intertextualidade. 

__________________________________________ 

4. De acordo com os sentidos construídos no 
texto, escolha a alternativa em que a relação NÃO 
está adequadamente identificada: 

a)  “Morri... mas voltei” (linhas 17 e 18)  relação de 
contrajunção. 

b) “(...) tão altos quanto os vagalhões que desafia” 
(linhas 25 e 26)  relação de proporção. 

c) “Se pensarmos sobre quem são e o que fazem 
(...)” (linhas 37 e 38)  ideia de hipótese. 

d) “(...) como na velha canção de Lulu Santos e 
Nelson Motta” (linhas 23 e 24)  relação de 
conformidade. 

e) “(...) mas é bem possível que as novas gerações 
vejam nele um herói por outros motivos.” (linhas 
95 a 97)  relação de ressalva. 

__________________________________________ 

5. Qual dos trechos abaixo desempenha no 
texto idêntica função sintática que “lhes” em 
“basta-lhes uma intensa carga de prazer” (linha 
49)? 

a)  “de prazer” (linha 49). 

b) “da luta de classes” (linha 104). 

c) “do gesto” (linhas 118 e 119). 

d) “de revoluções armadas” (linhas 44 e 45). 

e) “a” em “la” (linha 119). 

__________________________________________ 

6. Em qual alternativa a associação entre o 
termo regido e a expressão regente é 
VERDADEIRA? 

a)  “de hoje” (linhas 109 e 110) é regido por “pais” 
(linha 109). 

b) “sem conteúdo” (linha 66) é regido por 
“protagonistas” (linha 65). 

c) “dos anos 1970” (linha 112) é regido por “os 
filhos” (linha 111). 

d) “vazio” (linha 80) é regido por “do heroísmo” 
(linha 79). 

e) “tudo” (linha 5) é regido por “noticiou” (linha 5). 
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7. A respeito do uso da crase no texto, é 
VERDADEIRO afirmar que: 

a) Na linha 24, a expressão “voltará a deslizar” pode 
ser substituída por “voltará à deslizar” sem que 
haja prejuízo à norma culta. 

b) Caso o vocábulo “gravata” (linha 108) seja 
grafado no plural, não há alteração no uso do 
sinal indicativo de crase que o precede. 

c) Na linha 13, a expressão “até a” pode ser 
substituída por “até à” sem que haja prejuízo à 
norma culta. 

d) Uma vez que o verbo dispor exige a preposição 
“a”, deveria haver sinal indicativo de crase em 
“dispostos a” (linha 45). 

e) No trecho “a 80 km por hora” (linhas 57 e 58), 
pode ser usado o sinal indicativo de crase, já que 
se trata de uma velocidade especificada. 

__________________________________________ 

8. Considere o trecho das linhas 73 a 75: 
“Nenhum, mas ali está a marca de alguém que se 
superou e que merece ser idolatrado”. Caso a 
expressão em sublinhada seja substituída por 
“algumas pessoas”, quantos outros vocábulos 
do trecho destacado sofrerão alteração para 
evitar prejuízo à norma culta? 

a) Quatro. 

b) Três. 

c) Cinco. 

d) Um. 

e) Dois. 
__________________________________________ 

9. Sobre as possibilidades de reescritura do 
trecho compreendido entre as linhas 15 e 18, 
abaixo descrito, assinale a alternativa que 
corresponde às mesmas ideias e que não 
apresenta desvios à norma culta: “Logo depois 
do susto, a maior estrela dos sete mares em 
matéria de ondas gigantes sorria: ‘Morri... mas 
voltei’”. 

a) Passado aquele momento de susto, Maya 
afirmou, sorrindo, que havia morrido, mas que 
estava de volta. 

b) No outro dia, Maya disse que, apesar de ter 
morrido, estava sorrindo de volta. 

c) Apesar de as ondas gigantes sorrirem, a estrela – 
que morreu nos sete mares – estava de volta. 

d) A maior estrela dos sete mares, não morreu, pois 
sorrindo estava de volta às ondas gigantes. 

e) O susto das ondas gigantes fez que Maya 
pensasse que morreria; mas, ao contrário, ela 
estava de volta sorrindo. 

10. Escolha a opção que se constitui de um 
pronome que retoma um referente DIFERENTE 
dos demais: 

a)  “a” em “la” (linha 12). 

b) “a” (linha 13). 

c) “seus” (linha 20). 

d) “que” (linha 14). 

e) “sua” (linha 21). 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. O empreendedor tem compromisso com a sua 
prosperidade e entende que a sobrevivência 
depende da persistência do seu esforço para 
enfrentar riscos e dificuldades. Sobre o 
empreendedor, analise as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA.  

I. O empreendedor pode ser um colaborador ou 

empregado bem-sucedido, empreendendo 

com base no campo que lhe é oferecido para 

atuar, dentro de uma organização.  

II. O empreendedor pode ser um autônomo 

bem-sucedido, que opta por trabalhar por 

conta própria e assumir todo o controle do 

seu empreendimento.  

III. O empreendedor pode ser um empresário 

bem-sucedido, investindo tudo o que pode na 

criação e desenvolvimento da sua empresa. 

IV. O empreendedor individual sempre tem a 
certeza de que o negócio vai dar certo. 

 

a) Apenas II e IV são verdadeiras. 

b) Apenas I, III e IV são verdadeiras. 

c) Apenas I e III são verdadeiras. 

d) Apenas II e III são verdadeiras. 

e) Apenas I, II e III são verdadeiras . 

__________________________________________ 

12. Em relação ao Plano de Negócios, analise as 
afirmações abaixo, identificando com “V” as 
VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS. A 
seguir assinale a alternativa CORRETA. 

( ) O Plano de Negócios é um documento que 
contém a caracterização do negócio, sua forma de 
operar, suas estratégias, seu plano para conquistar 
uma fatia de mercado e as projeções de despesas, 
receitas e resultados financeiros.  

( ) O Plano de Negócios é útil tanto para 
empresas emergentes quanto para aquelas que já 
estão em operação.  
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( ) O conhecimento do negócio aumenta à 
medida que o Plano de Negócios é elaborado. Com 
isso, chegamos à conclusão de que o Plano de 
Negócios é mais importante como produto do que 
como processo. 

( ) O Plano de Negócios é parte fundamental do 
processo empreendedor, funcionando como 
ferramenta de gestão para o planejamento e 
desenvolvimento inicial de uma empresa 
emergente. 

 

a) V, F, F e V. 

b) F, V, V e V. 

c) V, V, F e V. 

d) F, F, V e V. 

e) V, V, F e F. 

__________________________________________ 

13. O Anteprojeto tem por finalidade levantar os 
parâmetros do empreendimento industrial que 
conduzem à alternativa ótima. Analise as 
afirmativas abaixo e assinale a opção que 
caracteriza aquilo que, historicamente, o 
Anteprojeto sempre abrangeu. 

I. Estudo de mercado, visando definir produtos, 

faixas de mercado e condições de 

comercialização. 

II. Estudo de localização, visando a definição de 

onde produzir.  

III. Estudo do patrimônio adquirido, visando 

determinar o quanto gastar.  

IV. Estudo do tamanho, visando definir escala de 

nível econômico.  

V. Estudo de engenharia, visando definir a 

tecnologia e caracterizar o processo 

produtivo.  

VI. Estudo econômico-financeiro, visando definir 

investimentos e recursos financeiros. 

 

a) Apenas I, II e V são verdadeiras. 

b) Apenas I, III, IV e V são verdadeiras 

c) Apenas I, II, IV e V são verdadeiras. 

d) Apenas I, II, IV, V e VI são verdadeiras. 

e) Apenas I, II, V e VI são verdadeiras. 

__________________________________________  

14. Na análise de investimentos, para os diversos 
tipos de decisão existem métodos que 
atendem ao princípio da dominância. Leia a 
conceituação a seguir e assinale a alternativa 
que identifica o método a que ela se refere:  

O método [...] baseia-se em três princípios: 
decomposição, julgamentos comparativos e síntese 

das prioridades, sendo que os critérios podem ser 
quantitativos ou qualitativos. Não há necessidade 
de haver uma escala numérica, pois as 
comparações são feitas de forma relativa entre as 
alternativas. 

 

a) Método Promethee. 

b) Método AHP. 

c) Método Padovan. 

d) Método Jacobi. 

e) Método Billings. 

__________________________________________ 

15. Analise a figura abaixo, leia as afirmações 
referentes à mesma e assinale a alternativa 
CORRETA.  

I. A figura representa a curva que contém a 

taxa de retorno dos projetos da empresa em 

conjunto com a curva que contém o custo de 

capital, com o capital disponível para a 

mesma empresa.  

II. Serão aceitos projetos cuja taxa interna de 

retorno seja maior ou igual à taxa i.  

III. Para aqueles projetos em que há mais do que 

uma mudança de sinal no fluxo de caixa, 

pode ocorrer mais de uma taxa de retorno. 

IV. O ponto de intersecção (taxa i) determina a 

taxa interna de retorno mínima.  

V. Esse projeto não pode ser selecionado com 

base na taxa de retorno, uma vez que a 

mesma não existe. 

 

a) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 

b) Apenas V é verdadeira. 

c) Apenas I, II e III são verdadeiras. 

d) Apenas III e IV são verdadeiras. 

e) Apenas I é verdadeira. 

__________________________________________ 

16. O conceito de desenvolvimento sustentado 
abrange três vertentes principais: 
crescimento econômico, equidade social e 
equilíbrio ecológico. No contexto econômico, 
existem algumas correntes relacionadas à 
questão do meio ambiente. Analise a 
descrição a seguir e assinale a alternativa que 
identifica CORRETAMENTE a corrente 
econômica a que ela se refere: 

Os seguidores dessa corrente entendem que a 
questão da poluição ambiental se origina de uma 
falha do sistema de preços, que não reflete de 
forma correta os danos causados a terceiros e ao 
meio ambiente, quando da implantação de uma 



IFRS – Concurso Público Edital 011/2013 – Caderno de Provas – Área: Gestão Rural e Empresarial 

 6 

indústria ou do aumento da quantidade produzida, 
que deveria ser resolvida através da introdução de 
um mecanismo que possibilitasse a internalização 
monetária dessa externalidade.  

 

a) Neoclássicos 

b) Ecodesenvolvimentistas 

c) Pigouvianos 

d) Economistas ecológicos 

e) Desenvolvimentistas 

__________________________________________ 

17. As afirmações a seguir referem-se ao Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental (EIA). Analise-as 
e assinale a alternativa CORRETA.  

I. É um estudo das prováveis modificações nas 

diversas características socioeconômicas e 

biofísicas do meio ambiente que podem 

resultar de um projeto proposto.  

II. Na comprovação da inexistência de impactos 

ambientais significativos, o administrador do 

projeto deve elaborar um RAIAS, no qual 

apresentará as razões para a não-elaboração 

do EIA.  

III. Deve ser elaborado nas fases posteriores à 

instalação de toda e qualquer obra ou 

atividade com potencial de causar significativa 

degradação ambiental.  

IV. Tem caráter essencialmente técnico e deve 

ser examinado também no que se refere às 

alternativas e propostas de solução para 

minimizar os eventuais prejuízos ambientais. 

 

a) Apenas I, II e III são verdadeiras. 

b) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 

c) Apenas II, e IV são verdadeiras. 

d) Apenas I e IV são verdadeiras. 

e) Todas são verdadeiras. 

__________________________________________ 

18.  Como uma forma de aprimorar a gestão 
ambiental, devem ser identificados os 
indicadores de desempenho ambiental 
aplicável. Os Indicadores de Desempenho 
Ambiental (IDA) e os Indicadores de Condição 
Ambiental (ICA) são estabelecidos pela norma 
NBR ISO:  

a) 14001 

b) 14024 

c) 14031  

d) 14015 

e) 14004 

__________________________________________ 

19. O regime aduaneiro especial de drawback 
consiste na suspensão ou eliminação de 
tributos sobre insumos importados, utilizados 
em produto destinado à exportação. Sobre o 
drawback, analise as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA. 

I. Esse regime especial é uma isenção de 

impostos com a finalidade de promover a 

importação. 

II. No drawback interno o exportador adquire 

matéria-prima nacional para produzir 

mercadorias para exportação.  

III. No Brasil o drawback interno é também 

conhecido como drawback verde-amarelo.  

IV. A modalidade suspensão ocorre quando o 

exportador apresenta previamente um plano 

de uma importação conjugada com uma 

exportação, importando a matéria-prima sem 

pagamento do imposto aduaneiro. Nesse 

caso o exportador terá um tempo para 

comprovar o cumprimento do plano 

apresentado. 

 

a) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 

b) Apenas I e IV são verdadeiras. 

c) Apenas I, II e III são verdadeiras. 

d) Apenas II e IV são verdadeiras. 

e) Apenas III e IV são verdadeiras. 

__________________________________________ 

20. As definições abaixo referem-se às cartas de 
crédito utilizadas no comércio internacional. 
Leia-as e a seguir assinale a alternativa que 
identifica os termos na sequência CORRETA.  

I. É um compromisso firme e só pode ser 

alterada ou cancelada mediante anuência 

prévia de todas as partes. 

II. É apenas uma garantia. Se no vencimento a 

dívida não for paga, o banco instituidor da 

carta de crédito pagará ao banco 

emprestador. Se o devedor pagar no 

vencimento, fica automaticamente cancelada.  

III. Permite que o banco negociador pague 

antecipadamente e somente pode ser usada 

quando o importador deposita muita 

confiança no exportador. 

IV. Utilizada pelo importador que compra 

periodicamente a mesma mercadoria, 

determinando as datas de embarque e o valor 

respectivo. 
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a) Carta de crédito rotativa; Stand by Letter of 
Credit; Red clause; carta de crédito irrevogável.   

b) Carta de crédito irrevogável; Stand by Letter of 
Credit; Red clause; carta de crédito rotativa.  

c) Carta de crédito irrevogável; Red clause; Stand 
by Letter of Credit; carta de crédito rotativa.  

d) Carta de crédito irrevogável; carta de crédito 
rotativa; Stand by Letter of Credit; Red clause. 

e) Stand by Letter of Credit; Carta de crédito 
rotativa; Red clause; carta de crédito 
irrevogável.  

__________________________________________ 

21. No Brasil, os recintos alfandegados são locais 
sob controle aduaneiro, declarados pela 
Secretaria da Receita Federal (SRF). Nesses 
locais, toda a movimentação de mercadorias, 
veículos e pessoas subordina-se às normas 
aduaneiras. Observe as afirmações abaixo: 

I. É um recinto alfandegado de uso público 

instalado em região onde houver expressiva 

concentração de carga de importação ou 

destinada à exportação, cuja permissão de 

funcionamento depende de processo 

licitatório realizado pela SRF. 

II. Nesse recinto podem ser realizadas 

operações com mercadorias submetidas aos 

regimes aduaneiros comuns e suspensivos.  

III. Destina-se exclusivamente a receber, sob 

controle fiscal, mercadoria importada ou a 

exportar, podendo nela ser executados todos 

os serviços aduaneiros, incluindo os de 

processamento de despacho.  

A descrição acima corresponde ao recinto 
alfandegado:  

a) Estação Aduaneira de Fronteira (EAF). 

b) Terminal Retroportuário Alfandegado (TRA). 

c) Estação Aduaneira Interior (EADI). 

d) Entreposto Alfandegário (EA). 

e) Terminal Alfandegário (TA). 

__________________________________________ 

22. Um pequeno depósito estoca em cinco 
unidades de armazenamento (UA) diferentes 
cargas de pallets. Atualmente há 37 pallets 
armazenados, assim distribuídos:  

UA-1: 4 pallets; UA-2: 6 pallets; UA-3: 14 pallets; 
UA-4: 8 pallets; UA-5: 5 pallets. 

Sendo os pallets empilhados em número de três, 
determine a capacidade máxima das cinco UA. A 
seguir assinale a alternativa CORRETA. 

a) 44 pallets. 

b) 40 pallets. 

c) 48 pallets. 

d) 42 pallets. 

e) 46 pallets. 

__________________________________________ 

23. Sobre os custos de estoque, a seguir são 
relacionadas quatro definições. Assinale a 
alternativa que contém os respectivos termos 
associados às definições, na sequência 
CORRETA. 

I. Resultam da estocagem dos bens por um 

período de tempo e são aproximadamente 

proporcionais à quantidade média dos bens 

mantidos.  

II. Custos associados à aquisição de 

mercadorias para o reabastecimento de 

estoques. Podem incluir o preço ou o custo 

de manufatura para vários tamanhos de 

pedido. 

III. Custos relacionados à deterioração, 

encolhimento, danos ou à obsolescência do 

estoque. 

IV. Caracteriza-se por existir dois tipos: custo das 

vendas perdidas e custo das vendas em 

aberto. 

 

a) Risco, obtenção, falta, manutenção. 

b) Manutenção, obtenção, risco, falta.  

c) Obtenção, falta, manutenção, risco. 

d) Falta, manutenção, risco, obtenção. 

e) Manutenção, risco, obtenção, falta. 

__________________________________________ 

24. A figura a seguir representa uma situação de 
demanda constante e conhecida: a cada vez 
que o estoque chega a zero, a quantidade de 
unidades em estoque aumenta 
instantaneamente para Q. De acordo com os 
dados da figura e as informações fornecidas 
calcule o número de pedidos por ano e a 
seguir assinale a alternativa CORRETA.  

a) 26 pedidos por ano. 

b) 35 pedidos por ano. 

c) 18 pedidos por ano. 

d) 32 pedidos por ano. 

e) 23 pedidos por ano. 

__________________________________________ 

25. Uma das principais atribuições e 
responsabilidades do departamento de 
compras é pesquisar e identificar todas as 
fontes disponíveis de fornecimento. As 
afirmações a seguir referem-se ao processo 
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de seleção de fornecedores. Analise-as e a 
seguir assinale a alternativa CORRETA.  

I. O principal objetivo da função compras é 

conseguir tudo ao mesmo tempo: qualidade, 

quantidade, prazo de entrega e preço.  

II. Na avaliação de fornecedores são utilizados 

apenas fatores quantitativos, uma vez que é 

possível atribuir valor monetário aos mesmos. 

O preço é o exemplo mais óbvio. 

III. Ao selecionar um fornecedor, é desejável que 

se escolha um fornecedor confiável, de boa 

reputação e sólido financeiramente. Esse 

fator se refere à habilidade técnica.   

IV. Teoricamente, um fornecedor com localização 

próxima ao comprador auxilia na redução dos 

tempos de entrega e significa que os produtos 

em falta podem ser entregues rapidamente. 

 

a) Apenas I, II e III são verdadeiras. 

b) Apenas III e IV são verdadeiras. 

c) Apenas II e III são verdadeiras. 

d) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 

e) Apenas I e IV são verdadeiras. 

__________________________________________ 

26. O modelo exportador de produtos agrícolas 
brasileiros passa por um processo de 
mudanças estruturais, as quais decorrem de 
um novo cenário internacional, que aponta 
para a saturação do mercado dos produtos 
classificados como commodities. Isso 
ocasiona queda de preços e margens de 
lucros cada vez menores por unidade de 
produto. A partir desse novo contexto, 
marque a alternativa INCORRETA: 

a) Esse tipo de produto, commodities, exige 
consecutivos avanços tecnológicos, bem como 
gera dependência dos agricultores por suporte 
técnico-científico das empresas de insumos. A 
partir dessa contextualização, é incorreto 
afirmar que: 

b) Algumas características também são 
observadas acerca do mercado consumidor, 
que exige cada dia mais produtos seguros, 
plantados e manufaturados obedecendo 
padrões rígidos de qualidade. Para a aplicação 
desses padrões em nível de propriedade rural, 
os agricultores devem adotar sistemas de 
informação e modernos métodos de gestão 
empresarial, que darão suporte aos sistemas 
de garantia da qualidade, como a 
rastreabilidade. 

c) Uma alternativa para os empresários rurais em 
relação à produção dos produtos commodities 
seria a diversificação dos seus produtos, 

flexibilizando seus processos produtivos, 
atendendo com maior eficiência a 
fragmentação da demanda, focando seus 
produtos em nichos de mercado, que 
demandam atributos não atendidos pelas 
commodities.  

d) O produtor rural só terá sucesso nesse novo 
contexto se atuar em mercados de produtos 
formalizados e agroindustrializados, 
objetivando sistematizar e organizar as suas 
atividades e tarefas, durante o desenvolvimento 
de novos produtos alimentícios, atendendo a 
população demandante de produtos de 
qualidade. 

e) Uma alternativa para o cultivo de commodities 
é o agricultor processar os alimentos dentro de 
sua propriedade. Esse tipo de alimento, recebe 
o nome de bens especiais agrícolas. Para 
tanto, o empresário rural deverá empregar 
métodos que conduzam inovações nos seus 
produtos e processos, como é o caso de 
lançamento de novos produtos no mercado, 
bem como emprego de novas tecnologias. 

_______________________________________ 

27. O conceito de cadeias e agronegócios 
difundiu-se no Brasil no início da década de 
1990. Com isso, passou-se a discutir não mais 
o setor agrícola isoladamente, mas 
considerando também, o suprimento e a 
distribuição. Essa discussão tem sido 
utilizada para definição de políticas 
agroindustriais e estratégias privadas. Os 
departamentos de Economia Agrícola das 
Universidades de todo o mundo passaram a 
ser revistos, saindo de um enfoque das 
políticas públicas e focando nos 
agronegócios, bem como dando um caráter 
mais aplicado aos programas de ensino e 
pesquisa. Com base nessa afirmação, 
portanto, é INCORRETO afirmar que: 

a) Redes de produção e distribuição agregam 
conjuntos de entidades que se chama de 
firmas, em complexas relações de produção, 
extrapolando seus limites tradicionais. É fato, 
em todas as cadeias agroindustriais, que as 
estratégias passaram a ser definidas em 
conjunto entre os setores, e relações 
contratuais de longo prazo são arquitetadas 
para garantir que os agentes independentes 
tenham segurança no momento de realizar os 
investimentos necessários. 

b) Podemos afirmar que o Pensa (Programa de 
Estudos dos Negócios do Sistema 
Agroindustrial), da USP (Universidade de São 
Paulo), teve importante contribuição na 
literatura internacional sobre o tema das 
cadeias agroindustriais e, mais recentemente, 
no avanço das discussões sobre as redes 
(networks). 
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c) A difusão do conceito de cadeias 
agroindustriais não significa que todos 
compreendem as intrincadas relações que 
conectam os produtores de insumos agrícolas, 
agricultores, processadores de alimentos, 
supermercados e os consumidores. Tanto para 
agentes privados, quanto para públicos, 
existem dúvidas a respeito de como 
desenvolver instituições redutoras dos custos 
de transação para o adequado funcionamento 
das cadeias produtivas. 

d) Existem dificuldades na construção de cadeias 
de produção ou na reconstrução de cadeias em 
declínio.  Muito se fala no modismo das 
cadeias de agribusiness e pouco se faz para 
formatá-las, reconstruí-las quando necessário, 
bem como criar condições para o seu eficiente 
funcionamento.  

e) Fazer parte de uma rede implica que tanto as 
relações horizontais de cooperação estejam 
equacionadas, em associações e outras formas 
de cooperação, quanto as relações verticais de 
coordenação entre diferentes estágios da 
cadeia estejam funcionando com fluidez. 
Compreender os contratos de longo prazo e 
repensar os limites das organizações é 
indispensável. 

__________________________________________ 

28. A noção de desenvolvimento vem sendo 
elaborada historicamente, havendo 
discordâncias sobre seu significado, 
metodologias e estratégias a serem 
empregadas para alcançá-lo. Por ocasião de 
sua difusão nas pautas sociopolíticas e 
econômicas mundiais, no contexto pós-2ª 
Guerra Mundial, de guerra fria, e num cenário 
que buscava ser pós-colonial, o termo 
DESENVOLVIMENTO foi considerado como 
sinônimo de crescimento econômico, tendo 
no PIB per capita seu principal indicador. Esta 
concepção de desenvolvimento, baseada na 
industrialização, urbanização e 
burocratização, sofreu severas críticas pelos 
seus “efeitos indesejados”: deterioração 
ambiental, concentração urbana, 
desertificação rural e fracasso nas tentativas 
de reduzir as desigualdades 
socioeconômicas. Tais críticas deram margem 
à urgência de se ultrapassar a noção de 
desenvolvimento etnocêntrica, conservadora 
e economicista que vinha tendo preeminência 
nas reflexões e ações relativas ao tema. A 
partir dessas considerações, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

I. A partir desse contexto, se ponderou a 
inclusão e relevância de outras variáveis a 
serem consideradas nas abordagens sobre o 

desenvolvimento, como as questões culturais, 
sociais e ambientais, as quais passam a ser 
defendidas e problematizadas pela literatura.  

II. Na trajetória mais recente da noção de 
desenvolvimento surgem diversos termos 
“qualificativos” do mesmo: endógeno, 
sustentável, regional, territorial, local, etc. 
Nesse processo o “tempo” vem carreando 
mais importância nas preocupações sobre o 
desenvolvimento, até então hegemonizado 
pela dimensão do “espaço”, verdadeira 
obsessão da Modernidade, que se traduzia 
na ânsia pelo futuro e pela fé no progresso. 

III. Se o processo de modernização, porém, 
tendeu a pôr em primeiro plano a projeção 
para o futuro, hoje se volta a pensar mais no 
território: o local, o regional, etc., desde um 
dado grupo social que, partindo de suas 
próprias condições e características sociais, 
trata de encarar a contemporaneidade.  

IV. No desenrolar da globalização configura-se 
também, fruto de uma nova estrutura de 
oportunidades, um movimento de “localismo” 
que, na ótica de diversos autores, deve ser 
promovido e apoiado.  

V. Passa-se a defender que o desenvolvimento 
não deve ser uma elaboração própria de cada 
realidade e cultura, em que um único modelo 
não pode ser aceito como dado, muito menos 
imposto de uma cultura ou de uma sociedade 
a outra. 

VI. A esta dinâmica localista e, portanto 
particularista, foco das atuais teorias do 
desenvolvimento, que afeta aquela de caráter 
mais universalista e que está envolvida no 
espectro de novas oportunidades do próprio 
processo de globalização, redefinindo 
governos e sociedades municipais, tem-se 
comumente denominado de novo localismo. 

 

a) Apenas I, III, IV, V e VI estão corretas. 

b) Apenas I, II, III, IV e V estão corretas. 

c) Apenas I, III, IV e VI estão corretas. 

d) Apenas I, III e IV estão corretas. 

e) Apenas I, II, III, IV e VI estão corretas. 

__________________________________________ 

29. Acerca do termo Desenvolvimento Local, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Busca passar do paradigma funcionalista para 
o paradigma territorial, no qual a localidade 
passa a se converter em suporte de uma 
sociedade composta por atores que se 
relacionam, que têm capacidade de atuação 
diante dos problemas a resolver, que contam 
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com recursos e que podem e devem participar 
do seu próprio desenvolvimento. 

b) O localismo, base do desenvolvimento local, 
teria plenas condições de impulsionar o 
desenvolvimento, logrando alcançar, via 
descentralização, maior democratização social, 
participação popular, justiça social e vitalidade 
econômica. 

c) Não se trata de considerar o local e o global 
como dicotomia separada no espaço e no 
tempo, mas de reconhecer que os processos 
de globalização e localização são 
indissociáveis na fase atual. O termo “local” é 
associado à noção de um espaço particular 
delimitado, com um conjunto de relações 
sociais baseadas em laços familiares e tempo 
de residência. 

d) O processo de globalização promove novas 
estruturas de oportunidades que podem ser 
aproveitadas e, por isso, o local deve ser 
considerado fundamental à capacidade de 
ação autônoma por parte dos atores locais, os 
quais devem estabelecer relações de 
competência e competição. 

e) Tem como base estratégias de 
desenvolvimento centradas nas características 
e implicações dos atores locais que, ao mesmo 
tempo, buscam responder às novas estruturas 
de oportunidades resultantes do processo de 
globalização e às geradas no âmbito local. 
Neste contexto, o meio rural deve ser visto 
apenas como sustentação geográfica do setor 
agricultura. 

__________________________________________ 

30. Algumas características, próprias do setor 
agrícola e conhecidas ainda como 
especificidades da produção agropecuária, 
interferem no desempenho da empresa rural. 
O conhecimento dessas características é 
importante, pois elas condicionam e exigem 
uma adequação dos princípios da ciência 
administrativa para o setor agropecuário. Com 
base nesta constatação, analise as afirmativas 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

I. O processo produtivo se desenvolve, algumas 

vezes, independente da existência ou não do 

trabalho.  

II. Os riscos assumem proporções menores na 

atividade agropecuária.   

III. No setor rural, há dificuldade de se obter 

produtos uniformes quanto a tamanho, forma 

e qualidade; isso implica em custos menores 

com classificação e padronização.   

IV. A terra é apenas o suporte para as atividades 

produtivas.   

V. No setor agrícola não existe um fluxo 

contínuo de produção e as atividades 

desempenhadas normalmente não dependem 

umas das outras. 

VI. Mesmo após a colheita, a atividade biológica 

dos produtos agropecuários continua em 

ação. Com isso, a vida útil desses produtos 

tende a ser diminuída de forma acelerada. 

 

a) Apenas I, III e VI são verdadeiras. 

b) Apenas I e VI são verdadeiras. 

c) Apenas I, IV e VI são verdadeiras. 

d) Apenas I, V e VI são verdadeiras. 

e) Apenas IV e VI são verdadeiras. 

__________________________________________ 

31. Para a análise econômica/financeira de 
unidades de produção agropecuárias é 
necessário, inicialmente, a coleta de dados 
nas propriedades rurais, buscando 
informações para os cálculos de custos de 
produção, por exemplo. Porém, é comum 
observar que muitos agricultores não 
possuem um sistema de coleta e 
armazenagem de dados e, muitas vezes, não 
lembram com exatidão os elementos que o 
técnico precisa. Além disso, é importante que 
o gestor que vai realizar a coleta e análise dos 
dados das unidades de produção 
agropecuárias, ao receber informações fora 
dos padrões que busca, tome as seguintes 
atitudes: 

I. Ignorar as informações fora do padrão, pois 
quer dados em L, kg, m2, cm, etc.; 

II. Deve estimar estes valores, mesmo que 
sejam valores aproximados. 

III. O gestor que está coletando os dados sempre 
vai encontrar os valores sem precisar realizar 
os cálculos.  

IV. É obrigação do agricultor sempre anotar as 
informações sobre o ano agrícola e informar 
já valores nos padrões. 

V. O gestor que está coletando as informações 
deve conhecer também a estrutura da 
propriedade, para conseguir facilmente 
transformar valores informados. Por exemplo, 
se o agricultor informar que utiliza “um balde 
de adubo”, será mais fácil saber a quantidade 
em kg se o gestor conhecer o balde utilizado.  

Analise as afirmativas anteriores e assinale a 
alternativa correta: 

a) Apenas I, III, IV e V são verdadeiras.  

b) Apenas II, IV, e V são verdadeiras.  

c) Apenas II e V são verdadeiras.  

d) Apenas I e V são verdadeiras.  
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e) Apenas II é verdadeira.  

__________________________________________ 

32. A produção agrícola compreende o conjunto 
de atividades desenvolvidas no campo, 
necessárias ao preparo de solo, tratos 
culturais, colheita, transporte e armazenagem 
internos, administração e gestão dentro das 
unidades produtivas, para a condução de 
culturas vegetais. De modo geral os analistas, 
os profissionais da área e os próprios 
empresários não incluem a administração e a 
gestão dos empreendimentos agrícolas, como 
componentes do segmento “dentro da 
porteira”. A partir dessa proposição, assinale 
a alternativa INCORRETA.  

a) É possível afirmar que aquelas unidades 
produtivas que adotam o planejamento como 
um princípio nem sempre tem mais chances de 
terem sucesso financeiro. 

b) É possível afirmar que muitas propriedades 
rurais funcionam ao acaso e a base da 
improvisação.  

c) Administração é interpretar os objetivos e 
metas da empresa transformando-os em ação 
empresarial por meio de planejamento, 
organização, direção e controle, com objetivo 
de atingir as metas e os itens de controle. 

d) Nas atividades agropecuárias o processo 
produtivo se desenvolve, algumas vezes, 
independente da existência ou não do trabalho.  

e) Objetivando melhor entender o que ocorre em 
uma produção agrícola é necessário entender 
as principais atividades que são realizadas, 
bem como de que, no setor rural, há dificuldade 
de se obter produtos uniformes quanto a 
tamanho, forma e qualidade. 

__________________________________________ 

33. O Modelo das “Cinco Forças de Michael 
Porter” vem sendo utilizado de forma ampla 
nos centros de pesquisa ligados ao 
Agronegócio, bem como por gestores que 
visam identificar o contexto ambiental e de 
mercado em que as empresas estão inseridas. 
Acerca desse Modelo é INCORRETO afirmar: 

a) Permite encontrar: os fatores que determinam a 
atratividade de um ramo de negócios; o bom 
posicionamento de uma empresa dentro de um 
ramo de negócio; fatores que vão influir na 
escolha da estratégia competitiva de uma 
empresa em um dado ramo de negócio. 

b) A análise de Porter não deve ser encarada de 
modo geral e abstrato, mas dirigida para uma 
decisão de investimento concreta, por uma 
empresa específica, com horizonte temporal e 
momento de decisão determinado, relativa a 
um negócio específico num contexto geográfico 
bem definido. 

c) O Modelo é composto por: Rivalidade na 
Indústria; Poder negocial dos fornecedores; 
Poder negocial dos consumidores; Produtos 
Substitutos; Ameaça de novos entrantes. 

d) Para uma empresa que vai entrar num novo 
negócio, a preocupação essencial é como 
ultrapassar as barreiras à entrada, e como, 
posteriormente, criar barreiras à entrada de 
concorrentes adicionais. O ponto de vista é o 
mesmo para empresas já instaladas no 
mercado. 

e) A rivalidade entre as empresas concorrentes no 
mercado é resultante de um contexto em que 
os concorrentes procuram agir diretamente 
sobre as clientelas, através de medidas 
agressivas de captação a curto prazo dessas 
clientelas. Geralmente, um contexto de grande 
rivalidade conduz a um conjunto de interações 
que deterioram a rentabilidade da indústria. 

__________________________________________ 

34. As cadeias produtivas do agronegócio, se 
bem administradas, buscarão a eficiência em 
nível de cadeia e não só em nível de empresa 
isoladamente. Uma das formas de buscar 
essa eficiência é reduzindo os custos de 
transação. A Teoria dos Custos de Transação 
auxilia na análise para identificação desses 
custos e ação para sua redução. A abordagem 
da Teoria dos Custos de Transação sugere 
que os formatos organizacionais ou 
estruturas de governança (firma, mercado ou 
redes, por exemplo) são resultado da busca 
de minimização dos custos de transação por 
parte dos agentes econômicos. Acerca da 
Teoria dos Custos de Transação marque a 
alternativa CORRETA. 

a) Racionalidade limitada são ações que por meio 
de manipulação ou ocultamento de intenções 
e/ou informações, buscam auferir lucros que 
alterem a configuração inicial do contrato, 
podem gerar conflitos no âmbito das relações 
contratuais que regem as transações entre os 
agentes econômicos nos mercados. 

b) A existência da racionalidade limitada provoca, 
consequentemente, a incapacidade de coletar 
e processar todas as informações necessárias 
à elaboração de contratos completos, pois se 
os agentes tivessem a capacidade de prever os 
eventos futuros, os contratos seriam 
desenvolvidos sempre perfeitamente.  

c) A reputação é aquela que se dá antes da 
assinatura de um contrato, quando uma das 
partes detém mais conhecimento que a outra 
sobre o que está sendo acordado e, com isso, 
a parte mais bem informada tenta tirar 
vantagem de sua maior quantidade de 
informações. 
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d) A seleção adversa tem a função de criar um 
ambiente propenso para que os agentes 
assumam compromissos, situação esta que 
pode levar ao desenvolvimento da confiança. 
Toda vez que ocorre uma repetição da 
transação os agentes avaliam o desempenho 
um do outro objetivando averiguar se a seleção 
adversa da sua contraparte está sendo 
confirmada ou não. 

e) Se o nível de especificidade do ativo é baixo, 
as transações entre os agentes podem ocorrer 
pela via de mercado. Conforme o nível de 
especificidade aumenta, custos são reduzidos 
do processo de renegociação, resultando na 
ineficiência da utilização da estrutura de 
mercado, anteriormente adequado. 

__________________________________________ 

35. É imprescindível que os tomadores de 
decisão visualizem o Agronegócio com todos 
os seus componentes e inter-relações, ou 
seja, compreendendo o agronegócio numa 
visão de sistemas que engloba os setores 
denominados “antes da porteira”, “dentro da 
porteira” e “após a porteira”. A compreensão 
do agronegócio como sistema apresenta as 
vantagens seguintes, EXCETO: 

a) Potencializa benefícios para um 
desenvolvimento mais intenso e desarmônico 
da sociedade brasileira. 

b) Conhecimento das inter-relações das cadeias 
produtivas para que sejam indicados os 
requisitos para melhorar sua competitividade. 

c) Melhor compreensão do funcionamento da 
atividade agropecuária. 

d) Precisão com que as tendências são 
antecipadas. 

e) Importância significativa e crescente do 
agronegócio. 

__________________________________________ 

36.  Para efeito de cálculo de custos de produção 
de atividades agropecuárias é INCORRETO 
afirmar que: 

a) O inventário é composto por todos os bens que 
você possui e que são necessários para o 
desenvolvimento de suas atividades produtivas, 
bem como devem servir a estas atividades por 
períodos superiores a um ano agrícola; 

b) A vida útil dos bens utilizados nas atividades 
agropecuárias, para fins de cálculo de 
depreciação deve ser sempre estimada e, 
portanto, pode nem sempre espelhar a 
realidade de forma precisa. 

c) Valor residual é o valor que o bem possui ao 
final de sua vida útil. 

d) O cálculo de depreciação conhecido como 
“método da soma dos dígitos dos anos” é 
aquele em que o valor do bem é depreciado ao 
longo de toda a sua vida útil de forma igual, ou 
seja, as cotas de depreciação do bem são 
iguais em todos os anos. 

e) O cálculo de depreciação conhecido como 
“método das cotas variáveis” deprecia os bens 
em cotas maiores nos primeiros anos de sua 
vida útil, sendo que estas cotas vão 
decrescendo com o passar do tempo. 

__________________________________________ 

37. A discussão sobre a natureza e o papel da 
pequena produção ou produção familiar no 
contexto do desenvolvimento da agricultura 
brasileira tem-se revelado extremamente 
polêmica. Parte-se do princípio que as 
desigualdades das condições econômicas e 
sociais, típicas do desenvolvimento 
capitalista em geral e da agricultura em 
particular, geram formas de produção 
diferenciadas. O caráter desigual do 
desenvolvimento capitalista produz e 
reproduz, ao longo do tempo, a diferenciação 
entre os produtores e suas unidades de 
produção. A partir dessa contextualização, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta. 

I. As decisões tomadas e as ações 
implementadas pelos produtores, associadas 
às condições de produção, determinam 
diferentes níveis de acumulação e 
possibilidade de reprodução das unidades de 
produção – base material. 

II. Na agricultura familiar, o fato da produção ser 
realizada pela família, faz com que não exista 
a separação entre os proprietários dos meios 
de produção e os trabalhadores. A família é, 
ao mesmo tempo, a proprietária e a principal 
fonte de trabalho da unidade de produção. 

III. Na condição de produtores familiares, a 
principal finalidade atribuída às unidades de 
produção está associada fundamentalmente à 
reprodução da família, preferentemente, 
como agricultor. O grande projeto dos 
agricultores familiares é, portanto, reproduzir 
ao mesmo tempo a família e a unidade de 
produção. 

IV. A estratégia adotada pelos agricultores 
familiares centra-se, na maioria das vezes, 
em diversificar a produção de acordo com a 
disponibilidade de recursos, de modo a 
garantir o autoconsumo, diminuir o risco e 
aumentar a renda total da família, mesmo que 
isto não signifique a melhor remuneração do 
capital investido e a maximização dos lucros. 
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a) Apenas II e III estão corretas. 

b) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas I, II e IV estão corretas. 

e) Apenas I, II e III estão corretas. 

__________________________________________ 

38. Gerir de forma eficiente a propriedade rural é 
condição importante. Os extensionistas rurais 
desenvolvem papel fundamental para a 
efetivação desse processo. Portanto, 
incentivar o agricultor a anotar as 
informações de suas atividades em uma 
caderneta de campo é importante para: 

I. Assessorar o agricultor na gestão de seu 
sistema de produção. 

II. Efetuar trocas de insumos por mais baratos e 
com isso diminuir os custos de produção. 

III. Saber quais marcas o agricultor utiliza em sua 
propriedade para posterior pesquisa de 
“marketing”. 

IV. Possuir informações precisas sobre o 
processo de produção, permitindo realizar 
com sucesso da análise técnico-econômica 
da propriedade.  

A partir das afirmativas anteriores, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas I e IV estão corretas. 

e) Apenas I, II e IV estão corretas. 

__________________________________________ 

39. Acerca de análise econômica de propriedades 
rurais, é INCORRETO afirmar que: 

a) São considerados custos variáveis na produção 
de soja: dessecante; fungicida; combustível; 
semente; água. 

b) São considerados custos fixos da produção de 
suínos: depreciação das matrizes; depreciação 
das instalações; juros indiretos. 

c) São considerados custos fixos na atividade 
leiteira: depreciação do resfriador; depreciação 
do trator; ração. 

d) São considerados custos variáveis da produção 
leiteira: energia elétrica; combustível; material 
de limpeza da ordenhadeira; medicamentos. 

e) São considerados custos variáveis da produção 
de trigo: adubação; semente; Funrural. 

 

 

40. A contabilidade de custos é uma ferramenta 
que auxilia os agricultores na tomada de 
decisões, bem como aumenta as 
possibilidades de sucesso das unidades de 
produção agropecuárias. Acerca desse 
assunto, analise as afirmativas seguintes e 
assinale a alternativa CORRETA: 

I. Custo é entendido como um sacrifício 
financeiro assumido por uma empresa na 
aquisição de bens ou serviços. Tal operação 
deriva na entrega ou promessa de entrega de 
ativos, normalmente dinheiro; 

II. Gastos são as saídas necessários para 
fabricar os produtos da empresa, ou na 
prestação do serviço, quando é o caso. O 
custo é também um gasto, porém, só é 
reconhecido como tal no momento da 
utilização dos fatores de produção; 

III. Objeto de custeio é definido como item para o 
qual se deseja uma avaliação específica de 
seu custo. O Objeto de custo pode ser uma 
atividade, produto, projetos ou programas; 

IV. Despesa é todo o consumo de bens ou 
serviços para a obtenção de receita, ponto 
em que se diferencia da perda; 

V. Perda é um gasto extraordinário, involuntário 
e anormal. 

 

a) Apenas III e IV estão corretas; 

b) Apenas IV e V estão corretas. 

c) Apenas I, III, IV e V estão corretas; 

d) Apenas II, III, IV e V estão corretas; 

e) Apenas III, IV e V estão corretas. 

 

 


