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De acordo com o comando de cada uma das questões de 41 a 80, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha

de respostas, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA 1 – OBJETIVA – 2.a PARTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41

O recém-lançado Programa Nacional de Incentivo à

Silvicultura e Sistemas Agroflorestais para a Agricultura

Familiar (PRONAF Florestal) pode não atrair o interesse dos

agricultores familiares se eles não receberem assistência

técnica que os estimule a investir em reflorestamento e

explorar a floresta. O alerta é do gerente executivo da

Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil S.A., Roberto

Torres. “Se não houver repasse de tecnologia aos

agricultores, o PRONAF Florestal caminhará a passos

lentos”, diz Torres.

O Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar (PRONAF) prevê a aplicação de R$ 300

milhões em quatro anos em projetos de conservação do meio

ambiente que garantam renda e emprego. 

O Estado de São Paulo, 7/8/2002 (com adaptações).

Considerando as idéias do texto acima, julgue os itens que se

seguem, relativos ao PRONAF Florestal.

Ø O programa não conta com recursos para a contratação de

serviço de assistência técnica, razão da preocupação

manifestada pelo gerente executivo do Banco do Brasil S.A.

Ù O PRONAF Florestal é direcionado prioritariamente aos

agricultores familiares situados em áreas da Mata Atlântica.

Ú Para a concessão de financiamento no PRONAF Florestal,

não é obrigatória a apresentação da licença ambiental e do

estudo de impacto ambiental para a atividade a ser financiada.

Û A preocupação do gerente executivo do Banco do Brasil S.A.

acerca do programa, citada no texto acima, não se justifica,

pois o país conta com Sistema Brasileiro de Assistência

Técnica e Extensão Rural (SIBRATER), que passou por um

processo de remodelação no final da década passada.

Ü Os recursos do PRONAF Florestal estão restritos ao

financiamento do plantio de essências florestais nativas,

como forma de recompor áreas de reserva legal nas

propriedades de agricultores familiares.

QUESTÃO 42

A pressão da sociedade pela preservação ambiental e a demanda

dos consumidores por produtos mais saudáveis têm contribuído

para o crescimento da produção orgânica no país, que é

defendida como uma alternativa para a agricultura familiar. No

entanto, os instrumentos de política pública estiveram

tradicionalmente direcionados para o modelo agrícola

convencional, o que acarreta dificuldades para os agricultores

que desejam realizar uma produção agrícola sob manejo

orgânico. Com relação à agricultura orgânica, julgue os itens

abaixo.

Ø Os custos de conversão e de certificação têm sido

considerados como os principais obstáculos à adesão de

agricultores pouco capitalizados à agricultura orgânica. 

Ù O PRONAF é um exemplo de política pública que ainda não

se voltou à promoção da agricultura orgânica, que até hoje

não recebe qualquer incentivo do programa.

Ú Mesmo com os problemas enfrentados pelos agricultores que

aderem à produção orgânica, dados do último Censo

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), em sua linha de levantamento por

processo de produção, indicam que a agricultura orgânica no

Brasil dobrou no último ano.

Û Conversão é a denominação utilizada para a mudança de um

processo de produção convencional para o orgânico, com a

suspensão total do uso de agroquímicos e fertilizantes

sintéticos e sua substituição por insumos naturais e

biodegradáveis renováveis, pelo período necessário à

“desintoxicação” da área. 

Ü A certificação da produção orgânica tem sido realizada por

equipes técnicas das secretarias estaduais de agricultura,

formadas e capacitadas especialmente para esse fim, com

credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento (MAPA).
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QUESTÃO 43

Um agricultor familiar apresentou a um agente
financeiro, visando aos recursos para investimentos previstos
no PRONAF – Grupo C (safra 2002/2003), proposta para
financiamento de R$ 3.800,00 para a instalação de um
pesque-pague em sua propriedade. Com a proposta foi
entregue a declaração de aptidão (DAP) ao PRONAF do
Grupo C, acompanhada de projeto técnico que comprovava
capacidade produtiva. O projeto técnico demonstrava taxa
interna de retorno compatível com os limites de
endividamento. Do valor do financiamento solicitado,
R$ 1.100,00 seriam destinados ao financiamento de custeio
(compra de ração para peixes). As garantias oferecidas foram
consideradas suficientes pelo agente financeiro.

Considerando as idéias contidas no texto acima, julgue os itens
subseqüentes.

Ø O volume de recursos solicitado está dentro do limite
estabelecido pelo programa para financiamento de
investimento para o Grupo C do PRONAF. 

Ù A instalação de um pesque-pague não se caracteriza como
atividade que possa ser financiada pelo PRONAF. 

Ú Para obter a DAP para o Grupo C do PRONAF, o agricultor
precisou comprovar, entre outras coisas, uma renda familiar
anual entre R$ 1.500,00 e R$ 10.000,00 — não considerada
aposentadoria — e não ter empregado permanente.

Û Na situação em apreço, a apresentação de projeto técnico é
facultativa, uma vez que o volume de recursos solicitado está
aquém do limite estabelecido para o Grupo C do PRONAF.

Ü Do montante total, a parte solicitada pelo agricultor para
financiamento de custeio associado está dentro do limite
permitido pelo PRONAF Investimento para o Grupo C. 

QUESTÃO 44

Julgue os itens a seguir com relação à atual política agrícola
brasileira.

Ø As operações de financiamento de custeio agrícola nos
programas de crédito rural do MAPA podem ser contratadas
sem a adesão ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (PROAGRO). O mesmo não ocorre com as
operações de custeio agrícola do PRONAF, gerenciadas pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que exigem
adesão ao PROAGRO para todos os financiamentos de
custeio agrícola. 

Ù Com relação aos volumes de recursos para financiamento
rural para a safra 2002/2003, pode-se afirmar que o montante
anunciado pelo MAPA é cerca de cinco vezes o que foi
anunciado pelo MDA para agricultores familiares. 

Ú Um agricultor familiar, com DAP, que solicitou
financiamento de investimento ao PRONAF não pode obter
outro financiamento para investimento pelo MAPA. 

Û A cultura de fumo, desenvolvida em regime de parceria e(ou)
integração com indústrias fumageiras, é financiada com
recursos da exigibilidade bancária, o que não impede o
mutuário de continuar a ser beneficiário do PRONAF.

Ü Uma das formas de incentivo à agricultura familiar refere-se
às taxas de juros praticadas nos financiamentos agrícolas do
PRONAF, que são, em média, bem inferiores às cobradas em
financiamentos agrícolas para agricultores patronais.

QUESTÃO 45

A partir da criação e implementação do PRONAF, ocorreu uma
rápida expansão no número de municípios que instituíram os
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDRs),
os quais têm sido responsáveis pela elaboração dos Planos
Municipais de Desenvolvimento Rural (PMDR). A criação dos
conselhos permitiu a ampliação da participação de agricultores
familiares na gestão municipal e o MDA tem valorizado os
CMDR, com o fortalecimento de seu papel nos programas que
desenvolve. Com relação a esse tema, julgue os itens abaixo.

Ø A metade dos membros de um CMDR deve ser,
obrigatoriamente, constituída de representantes de
agricultores familiares, e as decisões do conselho só são
válidas quando todos os conselheiros agricultores familiares
participam das reuniões.

Ù Os municípios que pretendem obter apoio financeiro do
PRONAF para obras de infra-estrutura e serviços para
a promoção do desenvolvimento rural devem,
obrigatoriamente, ter um CMDR constituído há pelo menos
três anos. 

Ú É papel dos CMDRs reunir e encaminhar aos agentes
financeiros as propostas para financiamento do PRONAF
apresentadas pelos agricultores familiares, pescadores
artesanais, remanescentes de quilombos e extrativistas
classificados no Grupo B do programa.

Û A legislação acerca do financiamento agrícola público no país
prevê que os CMDRs tomem parte na formulação e na
aprovação da política nacional de crédito rural voltada à
agricultura familiar e no aperfeiçoamento das políticas de
previdência social rural.

Ü Os municípios que desejarem ter suas ações de assistência
técnica e extensão rural apoiadas pelo MDA devem,
obrigatoriamente, ter um PMDR gerido pelo CMDR, com a
participação dos movimentos sociais.

QUESTÃO 46

Irrigação é uma técnica usada no suprimento parcial
ou total das necessidades hídricas das culturas agrícolas.
Normalmente, aos produtores interessa a produtividade
máxima e a boa qualidade dos produtos com um mínimo de
água aplicada. A escolha do método de irrigação a ser usado
em cada área deve embasar-se na viabilidade técnica e
econômica do projeto e nos seus benefícios sociais. Em geral,
os sistemas de irrigação por superfície são os de menor custo
por unidade de área, porém demandam grande quantidade de
mão-de-obra na sua operação. Os sistemas de aspersão e de
gotejamento são de custos mais elevados por unidade de área,
além de exigirem mais energia para sua operação, mas
utilizam menor quantidade de mão-de-obra. 

Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens, com
relação à prática da irrigação agrícola.

Ø Considere a seguinte situação hipotética.
Um governante pretende implantar, seguindo sugestão do
corpo técnico responsável, um projeto de irrigação por
sulcos em uma região com excesso de mão-de-obra, solos
profundos e muito permeáveis e com água abundante,
para o cultivo de fruteiras tropicais. 

Nessa situação, é correto afirmar que o corpo técnico agiu de
acordo com a recomendação técnica.

Ù É correto recomendar a irrigação por gotejamento para
frutíferas em condições de topografia irregular, solos
profundos e pouca disponibilidade de água.

Ú A irrigação por gotejamento não é indicada para condições
em que se deseja aplicar pequenas quantidades de água com
alta freqüência.

Û O equipamento denominado pivô central é recomendado para
irrigação de grandes áreas, normalmente cobertas por grãos,
desde que os solos das áreas apresentem baixa capacidade de
infiltração de água.

Ü Os sistemas de irrigação por aspersão do tipo convencional
adaptam-se, principalmente, a pequenas áreas com formato
retangular.
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QUESTÃO 47

A Lei n.º 9.433, de 8/1/1997, conhecida como Lei das
Águas, foi um exemplo de providência recente que o Brasil
adotou devido à preocupação com a poluição e a exaustão
dos recursos hídricos, principalmente nas regiões Sul, Sudeste
e Nordeste. Atualmente, a sociedade tem também se
preocupado com a poluição das águas causada pela aplicação
de adubos nitrogenados. Entretanto, a maior preocupação da
sociedade é com o efeito estufa, que nada mais é que o
acúmulo da energia solar próximo à superfície da Terra, e que
vem provocando um aumento na temperatura média anual do
planeta.

Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

Ø O Sol é a principal fonte de energia para as plantas, sendo
correto afirmar que a fotossíntese consome em torno de 1%
dessa energia.

Ù Para efeitos práticos, o Sol pode ser considerado um corpo
negro perfeito com emissividade de energia igual a 1.

Ú A absortividade de um corpo negro perfeito é próxima de
zero.

Û A energia solar que chega até a Terra é composta por um
conjunto de radiações denominado espectro solar.

Ü Considere a seguinte situação hipotética.
Na maior parte dos solos de uma microbacia hidrográfica,
de formato semi-arredondado e topografia ondulada e
suave, é cultivado milho, cultura que recebe altas doses de
uréia como adubação de cobertura. Além de serem os
solos devidamente terraceados, os produtores vêm
adotando o sistema de plantio direto e, por isso, tem sido
observado que o escoamento superficial e a erosão nessa
microbacia são mínimos.

Nessa situação, é correto afirmar que os usuários da água
proveniente dessa microbacia não precisam preocupar-se com
o teor de nitrogênio na água.

QUESTÃO 48

A agricultura tem um importante papel multifuncional na
economia e na sociedade brasileiras. O desempenho do setor, que
tem várias particularidades, influi bastante no comportamento de
indicadores importantes da economia como um todo e repercute
na área social. Acerca desse tema, julgue os itens abaixo.

Ø O produto interno bruto (PIB) da agricultura brasileira está
crescendo mais rapidamente que o do setor de serviços e,
assim, a médio prazo, haverá uma tendência de que esses
valores se tornem iguais.

Ù O crescimento da produção brasileira das chamadas
commodities agrícolas é responsável pela perda de mercado
de carnes brasileiras nos países mais exigentes.

Ú O vigoroso crescimento da moderna produção de uma
commodity pouco contribui para o aumento do emprego
direto na produção agrícola da mesma commodity.

Û O governo tem um dilema permanente e contraditório ao
administrar os seus recursos: apoiar a agricultura de
exportação ou a de mercado interno.

Ü Em muitos países, o índice elasticidade-renda da demanda
por carnes explica parcialmente a variação da oferta interna.

QUESTÃO 49

A segurança alimentar é muito importante para todos os países.

A quantidade e os preços dos alimentos afetam o poder aquisitivo

real dos salários. Crises de oferta ou crises de demanda sempre

provocam tensão, com repercussões negativas em toda a

sociedade. Com relação a esse tema, julgue os itens

subseqüentes.

Ø A melhor e mais eficiente maneira de um país conseguir a

segurança alimentar é proibindo as exportações dos produtos

agrícolas alimentares.

Ù O êxodo rural é a principal causa da insegurança alimentar no

Brasil, devido à diminuição do número de produtores.

Ú A mecanização na produção agrícola pode melhorar o nível

de segurança alimentar.

Û A monocultura acarreta o aumento do volume produzido de

uma dada espécie, mas cria problemas para a segurança

nacional alimentar.

Ü A insegurança alimentar no mundo de hoje é devida,

primordialmente, ao aumento da incidência de pragas

agrícolas.

QUESTÃO 50

A renda dos agricultores é assunto de grande preocupação em

todos os países. A baixa remuneração pelo trabalho e pelos

produtos agrícolas pressiona o fluxo rural-urbano e provoca

problemas como abastecimento, inadimplência e maiores gastos

públicos. Acerca da realidade do mercado e das várias iniciativas

do governo e das empresas privadas com o objetivo de garantir

e estabilizar a renda na agricultura, julgue os itens que se

seguem.

Ø O PROAGRO pode ser utilizado para cobrir qualquer

lavoura, desde que o produtor compareça ao agente

financeiro credenciado pelo Banco Central do Brasil

(BACEN) e preencha os respectivos formulários.

Ù Mesmo sendo o PROAGRO um tipo de seguro, não cobre a

renda projetada da produção agrícola do agricultor.

Ú As operações hedgeadas de vendas por meio de bolsas

garantem um determinado nível de preço que o produtor

considerou aceitável para o seu produto.

Û O seguro para atividades agrícolas ainda não existe

legalmente no Brasil, sendo necessária a criação de uma lei

que o institucionalize.

Ü A renda dos agricultores é muito vulnerável às conjunturas do

mercado e às variações climáticas, mas, às vezes, certos

agricultores são beneficiados pela ocorrência de condições

climáticas adversas.
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QUESTÃO 51

A política agrícola brasileira está sob a responsabilidade do

MAPA, que define as suas competências, características e

importância. A respeito de políticas agrícolas, julgue os itens a

seguir.

Ø A definição da política agrícola brasileira é de competência

do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que,

para formulá-la, não depende de consulta prévia ao

Ministério da Fazenda.

Ù Ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

compete determinar a taxa de juros a ser cobrada dos

agricultores no âmbito do crédito rural.

Ú A definição da política de importação de produtos agrícolas

é de competência do MAPA.

Û A Farm Bill está para a política agrícola dos Estados Unidos

da América (EUA), assim como a Lei n.º 8.174 está para a

política agrícola brasileira.

Ü A política agrícola brasileira só tem validade após a

Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprová-la

e submetê-la à Presidência da República.

QUESTÃO 52

Os gastos governamentais com a agricultura são vultosos,

representando 5,7% do total de gastos, mas ainda são inferiores

ao que se espera, devido ao grau de importância que a agricultura

apresenta no contexto socioeconômico do Brasil. Esses recursos

provêm de diversas fontes. A esse respeito, julgue os itens

subseqüentes.

Ø O Programa Plurianual de Aplicações (PPA), que ordena os

projetos de investimentos do governo federal, estabelece a

coordenação do MAPA sobre os projetos de aplicações em

infra-estrutura na área de produção agrícola.

Ù Os gastos de apoio à agricultura brasileira, sob a forma de

ajuda direta aos agricultores, que se enquadram na chamada

caixa amarela, não são concedidos em valores elevados

porque o Brasil não tem disponibilidade financeira, ao

contrário dos EUA e da União Européia (UE).

Ú As transferências financeiras da União para os estados,

oriundas do Orçamento Geral da União e realizadas por meio

do MAPA, são, posteriormente, debitadas no volume total

que a Constituição da República determina que seja

transferido para cada estado.

Û Os recursos que compõem as fontes do financiamento rural

aos agricultores não provêm, em sua maior parte, da

arrecadação fiscal.

Ü Todos os gastos governamentais na agricultura são incluídos

no Orçamento Geral da União.

QUESTÃO 53

O comércio internacional de produtos agrícolas envolve disputas

acirradas, o que leva muitos países a adotarem medidas de

subsídios à produção interna e às exportações. Os países que se

sentem prejudicados comercialmente reagem de diversas

maneiras. A esse respeito, julgue os itens abaixo.

Ø A UE tem declarado que deseja modificar substancialmente

a política agrícola comum para, a longo prazo, baixar o nível

de subsídios.

Ù A proposta em discussão na UE no sentido de

renacionalização parcial dos gastos na política agrícola

comum não implica a eliminação dos subsídios às

exportações agrícolas, que prejudicam as vendas externas

brasileiras.

Ú A eliminação dos subsídios internos à agricultura não afetaria

as exportações dos EUA, pois esse país já tem uma base

sólida na atividade agrícola.

Û A Organização Mundial do Comércio (OMC) é contra a

prática de subsídios domésticos à produção agrícola, mas

admitiu como legal os subsídios concedidos pelos EUA — da

ordem de US$ 19,5 bilhões — no ano de 2001.

Ü O MERCOSUL, ao contrário do Grupo de Cairns, defende a

eliminação total dos subsídios agrícolas.

QUESTÃO 54

Os incentivos fiscais são um instrumento que, se utilizado com

critério, pode contribuir para fomentar o crescimento econômico

e ajudar na correção das falhas de mercado. Porém, mal aplicado,

causa distorções na economia. No que se refere a incentivos

fiscais, julgue os itens seguintes.

Ø Incentivos fiscais na agricultura constituem um instrumento

pelo qual o governo incentiva os empresários a investirem no

meio rural para usufruírem, em contrapartida, do crédito rural

subsidiado.

Ù O Fundo de Incentivo Setorial da Pesca existe para captar

recursos tributados sobre a atividade das empresas do setor

pesqueiro e serve para proporcionar financiamentos para

incentivar a pesca.

Ú Os incentivos fiscais para investimentos rurais no

Centro-Oeste do país, durante as décadas de 70 e de 80,

contribuíram para a expansão da fronteira agrícola, mas os

desvios na aplicação dos recursos levaram à extinção da

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Û A isenção apenas da parcela do ICMS destinada aos estados

pode constituir um incentivo fiscal decisivo para o

desempenho de setores da produção agrícola.

Ü O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)

aprova resoluções por consenso, mas um estado que participe

da produção de um determinado produto agrícola não tem

direito de votar em uma resolução sobre incentivos para esse

produto.
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QUESTÃO 55

Nas últimas décadas, o crédito rural tem sido um importante

instrumento de apoio à produção agrícola no Brasil. O Sistema

Nacional de Crédito Rural, criado pela Lei n.º 4.829/1965,

estabelece determinadas condições e competências que ainda

persistem. O governo intervém no mercado financeiro e

estabelece condicionamentos. A esse respeito, julgue os itens que

se seguem.

Ø O Conselho Monetário Nacional tem competência para

baixar normas sobre o financiamento rural. O ministro da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento não pode adotar

medidas nessa matéria, mesmo que em coordenação com o

Banco do Brasil S.A.

Ù Os bancos privados são obrigados a destinar uma parcela dos

seus depósitos ao crédito rural, na forma de empréstimos,

sobre os quais cobram uma taxa de juros que é estabelecida

pelo governo.

Ú O governo pode pagar aos bancos privados a diferença entre

os custos de captação dos recursos no mercado financeiro

livre e a taxa de juros cobrada dos agricultores.

Û O governo intervém no mercado de oferta e demanda do

crédito rural, estabelece os encargos financeiros e garante os

débitos dos produtores em caso de inadimplência das suas

operações de crédito.

Ü Os limites para concessão de crédito dependem do tipo de

cultura contemplada nos programas oficiais de financiamento

rural.

QUESTÃO 56

A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) estabelece os

preços dos produtos agrícolas que formam os estoques públicos

e define as condições em que o governo pode e deve intervir.

Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

Ø Em todo o território nacional, o governo é obrigado a

comprar os produtos constantes de uma pauta previamente

anunciada, se o produtor quiser lhe vender tais produtos.

Ù As despesas de ICMS sobre a compra dos produtos agrícolas

que formam os estoques públicos são de responsabilidade do

governo e não do produtor.

Ú Os bancos privados também estão autorizados a operar a

PGPM.

Û O preço mínimo de garantia de um produto é fixado em dois

níveis, um para o período de safra, quando os preços em geral

estão baixos, e outro para o período de entressafra, quando os

preços em geral estão altos, o que faz que esse preço não se

distancie demasiadamente do praticado pelo mercado.

Ü Os preços mínimos anunciados pelo governo podem induzir

o mercado a diminuir os preços que estavam sendo praticados

previamente ao anúncio.

QUESTÃO 57

As grandes preocupações e as ações dos governos federal e

estaduais na pesquisa agropecuária refletem a importância desse

tema. Há avanços e dificuldades nesse caminho. A pesquisa

agropecuária no Brasil tem sido considerada como prioridade na

política agrícola e como variável estratégica no esforço para se

conseguir competitividade. Com relação à pesquisa agropecuária

no Brasil, julgue os itens seguintes.

Ø A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

(EMBRAPA) depende de recursos oficiais para realizar sua

programação, mas pode receber recursos privados para

desenvolver pesquisas.

Ù A relação custo-benefício dos investimentos públicos em

pesquisa agropecuária tem mostrado que tais investimentos

são extremamente elevados para os poucos resultados que

produzem.

Ú Em diversas culturas, o Brasil desenvolve pesquisas com o

mesmo nível de sofisticação tecnológica que os mais

avançados centros de pesquisa do mundo.

Û Custos de produção dos sistemas de produção agrícola são

variáveis econômicas que integram o conjunto de temas que

o sistema de pesquisa agropecuária investiga.

Ü A pesquisa já conseguiu realizar a reprodução vegetal

utilizando células do tronco das plantas e, em breve, espera-se

conseguir realizar a reprodução a partir das células das folhas.

QUESTÃO 58

O sistema de assistência técnica e de extensão rural atua em todo

o país, conta com recursos federais e estaduais, e tem

importância, características e intensidades diferenciadas nas

distintas regiões do Brasil. Acerca desse assunto, julgue os itens

que se seguem.

Ø A coordenação central do sistema citado acima é atualmente

exercida pela Empresa Brasileira de Assistência Técnica e

Extensão Rural (EMBRATER), vinculada ao MAPA.

Ù O sistema mencionado conta com previsão orçamentária no

MAPA, que atende diretamente aos usuários da assistência

técnica.

Ú As prefeituras podem participar do sistema supracitado e

alocar recursos próprios para financiar o funcionamento

deste.

Û As empresas privadas podem ser contratadas com recursos

governamentais para prestar serviços de assistência técnica a

pequenos produtores.

Ü A assistência técnica oficial prestada aos agricultores que se

beneficiam do crédito rural oficial não é gratuita.
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QUESTÃO 59

Parte do ganho de produtividade obtido nas lavouras,
nas últimas décadas, deve-se ao melhoramento genético das
sementes. Atualmente, vultosos investimentos em engenharia
genética são realizados na tentativa de aperfeiçoar ainda mais
as características desejáveis das plantas. Essas vantagens
podem se expressar na resistência a pragas e a agentes
químicos, na precocidade, na adaptação ao meio ambiente, no
aumento do teor de proteína etc. Os caracteres que se
consegue incorporar na semente genética são transmitidos
para as demais gerações de sementes, chegando até o grão. O
governo estabelece determinadas normas sobre essa matéria.
O mercado e as características nesse segmento são dinâmicos.

A respeito do tema tratado no texto acima, julgue os itens
subseqüentes.

Ø Desde que cumpra determinados dispositivos legais, uma
empresa pode importar para o território brasileiro uma certa
quantidade de semente básica, multiplicá-la e vendê-la
livremente aos agricultores.

Ù Aos agricultores dos países em que a engenharia genética é
atrasada não é permitido o acesso às sementes semelhantes às
disponíveis para os agricultores dos países mais avançados.

Ú Desde que pague os impostos sobre circulação de
mercadorias e serviços e garanta que o seu produto tenha as
características anunciadas na embalagem, um produtor
competente pode aperfeiçoar geneticamente uma determinada
semente, semeá-la e comercializar o produto como semente,
sem burocracias.

Û Aos pequenos agricultores familiares aplicam-se as mesmas
normas que protegem os interesses comerciais das grandes
empresas produtoras de sementes.

Ü Apesar do dinamismo do melhoramento genético no mundo
contemporâneo, faz-se necessário conservar cultivares que
não estejam em uso comercial.

QUESTÃO 60

O registro genealógico de animais envolve a definição dos
caracteres genéticos das diferentes raças, os testes, o controle da
classificação e os arquivos com os dados sobre os animais.
Trata-se de atividade de grande importância para o sistema
produtivo. O governo estabelece determinadas normas para
orientar e disciplinar essa atividade. Com referência a esse tema,
julgue os itens a seguir.

Ø Com o intuito de garantir o controle governamental sobre as
características das diferentes raças, o registro genealógico é
atividade indelegável do MAPA.

Ù O fenótipo, que retrata a relação de um animal com o meio
em que vive, deve, necessariamente, constar no registro
genealógico.

Ú Existem diferentes padrões de exigência para fins de registro
genealógico de diferentes raças bovinas.

Û Os dados dos arquivos do serviço genealógico são de
domínio público.

Ü O dinamismo e a liberdade de realizar cruzamentos genéticos
tornam desnecessários os serviços de registros de raças ovinas
e caprinas.

QUESTÃO 61

O sistema de comercialização de produtos agrícolas vem

passando por muitas mudanças nos últimos anos. O governo

intervém estabelecendo determinados condicionamentos.

A atuação do governo e dos agentes de mercado é fundamental

na formação de renda e no abastecimento de alimentos. Em

relação a esse tema, julgue os itens abaixo.

Ø Para se adaptar à nova realidade do mercado, o governo

abandonou todos os antigos instrumentos de apoio à

comercialização e criou novos instrumentos.

Ù O estoque governamental de produtos agrícolas é formado

segundo normas previstas em um antigo decreto da década de

60 do século passado, e pode ser devolvido ao mercado a

qualquer momento que o governo julgue conveniente.

Ú A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) executa

a política de abastecimento do governo federal com recursos

orçamentários que lhe pertencem e lhe cabe gerir.

Û A melhor maneira de o governo brasileiro garantir o

abastecimento é formando estoques para serem usados em

situações de crise.

Ü Por determinação do ministro da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, os estoques públicos de alimentos podem ser

doados a programas de assistência alimentar às pessoas

carentes.

QUESTÃO 62

A comercialização de produtos agrícolas ocorre em mercado

heterogêneo. Nos últimos anos, as formas de vendas por meio de

bolsas, embora antigas, estão deslanchando no Brasil. Acerca

desse assunto, julgue os itens que se seguem.

Ø As bolsas de mercadorias podem participar, direta ou

indiretamente, da operacionalização da política oficial de

apoio à comercialização, mesmo sendo entidades privadas.

Ù O valor total de contratos de café transacionados, anualmente,

na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) tem como limite

técnico o valor da produção total de café do mesmo ano.

Ú As bolsas de mercadorias têm grandes lucros porque

conseguem comprar grandes quantidades de produtos

agrícolas no pico da safra e vendê-los na entressafra.

Û Para alguns produtos agrícolas, uma das dificuldades para a

expansão dos negócios nas bolsas é a escassez de

investidores-especuladores.

Ü A atuação da BM&F na comercialização pode ocorrer por

meio de títulos que exigem a entrega do produto

comprometido na data prevista ou o pagamento em dinheiro

de valor correspondente.
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QUESTÃO 63

A vigilância sobre a qualidade dos produtos destinados aos

mercados interno e externo tem recebido atenção crescente dos

governos e da iniciativa privada. A atuação dos órgãos

governamentais e do setor privado são fundamentais para a

defesa agropecuária. No tocante à defesa sanitária vegetal e

animal, julgue os itens subseqüentes.

Ø As recomendações da pesquisa agropecuária podem levar o

governo a proibir a entrada no país de produtos agrícolas,

mesmo que o assunto não esteja detalhado no acordo agrícola

da OMC.

Ù Sob certas circunstâncias, o secretário de defesa agropecuária

do MAPA tem poder para proibir a importação de produtos

agrícolas no país sem a necessidade de consultar o Ministério

das Relações Exteriores.

Ú A pesquisa agropecuária inova o processo produtivo mas não

trata de proteção do patrimônio animal e vegetal do Brasil,

que é de competência do órgão de defesa agropecuária.

Û Na linha de produção de um frigorífico, o inspetor do MAPA

é obrigado a examinar cada vaca ou boi individualmente, não

podendo liberar os animais por lote ou com base em dados

fornecidos por terceiros.

Ü As atividades conceituadas como de defesa sanitária

referem-se apenas à proteção contra a entrada no país de

doenças e pragas oriundas de países estrangeiros.

QUESTÃO 64

A comercialização de produtos de origem vegetal e de seus

resíduos só pode ser realizada se eles estiverem enquadrados em

um padrão definido de classificação, informação esta que deve

ser disponível na embalagem desse produto. Com relação às

normas a serem seguidas nas atividades de padronização,

classificação e inspeção de produtos de origem vegetal e de seus

resíduos, julgue os itens a seguir.

Ø A padronização referida acima é definida pelo MAPA,

seguindo a legislação vigente, e não pelos agentes do

mercado de produtos agrícolas.

Ù Para ter validade, a classificação dos produtos mencionados

tem de ser realizada por entidade(s) do governo federal ou

estadual, não se admitindo que ela seja feita por entidades

privadas.

Ú O serviço de inspeção pode admitir que o armazenador

misture, com produto similar de terceiros, produto estocado

de propriedade do governo, ou sob garantia de empréstimo do

governo federal (EGF).

Û Os produtos destinados à exportação devem ser classificados.

Ü Todo engenheiro agrônomo está credenciado a atestar os

laudos de classificação vegetal, uma vez que seu curso assim

o habilita.

QUESTÃO 65

As características e condições de funcionamento dos sistemas

de transportes, armazenagem, energização, eletrificação

e mecanização rural são cruciais para o sistema produtivo

agrícola. Uma adequada capacidade de armazenagem de grãos é

fundamental para um país aumentar a sua produção.

A capacidade estática de armazenagem de grãos no Brasil e a

produção agrícola vêm evoluindo. Acerca desse tema, julgue os

itens abaixo.

Ø No Brasil, o aumento da capacidade estática de armazenagem

não tem acompanhado o aumento da produção de grãos.

Ù No Brasil, a maioria dos armazéns em operação é do tipo silo.

Ú Os estoques públicos são armazenados em armazéns do

governo, enquanto os privados, em armazéns dos próprios

produtores, cooperativas ou empresários.

Û O armazenador credenciado tem obrigação de preservar o

produto e entregá-lo ao depositante nas mesmas condições

recebidas. Além disso, ele é obrigado a seguir normas ditadas

pelo governo referentes à tecnologia utilizada dentro do seu

armazém.

Ü A eletrificação rural é fundamental para o ganho de

produtividade e para a fixação das famílias no campo.

QUESTÃO 66

As atividades de natureza comercial têm explorado mal ou

insuficientemente o potencial brasileiro de geração de renda,

emprego e divisas na exploração dos recursos naturais e

cultivados em florestas e no meio aquático. As dificuldades e os

custos crescentes na produção de lavouras e criações nos países

com recursos naturais esgotados e o crescimento da demanda

mundial por matéria-prima e alimentos estão incentivando a

exploração econômica desse potencial. Entretanto, o impacto

ambiental é um fator que deve ser cuidadosamente tratado e

observado. Com referência a esse assunto, julgue os itens

seguintes.

Ø O Brasil apresenta déficit na produção de madeira para o

atual nível de demanda e, se não aumentar o seu cultivo,

poderá, a curto prazo, tornar-se importador do produto.

Ù O replantio de florestas com finalidade de corte raso para uso

comercial é proibido na área definida como reserva legal pelo

Código Florestal brasileiro.

Ú A pesca artesanal no litoral brasileiro apresenta importância

relevante no abastecimento das cidades costeiras e no

emprego local.

Û A plataforma continental brasileira, do Sudeste até o Sul do

país, dispõe de grande quantidade de peixes e é muito rica em

espécies de grande valor comercial.

Ü Os barcos de bandeira argentina e os de bandeira uruguaia

podem pescar na área da plataforma continental do Brasil,

porque o tratado do MERCOSUL e seus dispositivos assim

o permitem.
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QUESTÃO 67

A pesquisa moderna na área de biotecnologia está

revolucionando o conhecimento, as técnicas e a produção

agrícola. A atuação de órgãos governamentais e entidades

privadas tem processos dinâmicos, e o ritmo das inovações é

notável. A respeito desse tema, julgue os itens abaixo.

Ø A biotecnologia tem inovado o sistema de produção agrícola,

mas ainda não conseguiu interferir na função genética de uma

planta de forma que esta passe a produzir proteínas que nunca

produziu.

Ù A primeira clonagem de uma bezerra realizada pela

EMBRAPA teve sucesso parcial, porque o animal morreu

poucos dias após seu nascimento.

Ú As grandes empresas fabricantes de fármacos não têm

interesse comercial em usar alternativas da biodiversidade

para produzir novos medicamentos.

Û A biotecnologia é área de estudo relevante para a agricultura,

mas o mesmo não se pode afirmar com relação à engenharia

genética.

Ü As recentes e notáveis descobertas científicas em

biotecnologia foram tão rápidas na área de genoma estrutural

como na área de genoma funcional.

QUESTÃO 68

A atividade agroindustrial agrega valor à produção agrícola e

forma um elo importante na cadeia produtiva entre agricultores

e industriais. A atividade agroindustrial processa e comercializa

matéria-prima e alimentos mediante determinadas normas

definidas pelo governo. Acerca desse tópico, julgue os itens a

seguir.

Ø As vantagens que os agricultores poderiam ter em razão da

existência das agroindústrias não têm sido significativas,

porque as referidas empresas se apropriam da margem de

lucro, não repassando praticamente nada aos agricultores.

Ù Todas as agroindústrias podem participar dos leilões de

contratos de opção de compra de produtos dos estoques

públicos, mesmo não sendo produtores ou cooperativas.

Ú As agroindústrias adiantam capital aos agricultores para o

plantio, enquanto o governo permite que, posteriormente, o

crédito rural oficial seja utilizado, sob a forma de

financiamento, para repor esse montante.

Û A agroindústria da carne tem a responsabilidade de certificar

a rastreabilidade do boi que adquire.

Ü Quando não há disponibilidade no mercado interno, o

governo não pode proibir a agroindústria de importar os

produtos agrícolas que ela processa, exceto em casos de

sanidade.

QUESTÃO 69

A importância do setor agrícola no processo de
desenvolvimento e a relação com os fundamentos da
economia são temas de grande relevância para o Brasil.
A agricultura tem avançado, exibindo graus diferenciados de
competitividade. A participação do setor agropecuário no PIB
total do país é de 8%, mas a do agronegócio alcança 27%.
A agropecuária ocupa 24% da população economicamente
ativa (PEA) e gera 40% das exportações, sendo fundamental
na arrecadação tributária de mais de 4.000 municípios. 

Considerando o texto acima, julgue os itens subseqüentes.

Ø Os índices citados acima são de um ano totalmente atípico e
não refletem o real desempenho da agricultura na última
década.

Ù É estratégico para o Brasil apoiar a agricultura,
independentemente do que se faça por outros setores da
economia.

Ú A agricultura brasileira é importante mas não deve ser
priorizada para ganhar mercados externos, porque não é
competitiva o bastante quando comparada à dos países mais
desenvolvidos.

Û A agricultura brasileira deve ser priorizada com o objetivo de
aumentar o número de empregos, apesar de a mecanização
moderna demandar pouca mão-de-obra.

Ü O desenvolvimento do Brasil só pode ser garantido pelo
avanço da indústria, e não da agricultura, pois a agricultura
apresenta papel relevante na economia apenas dos países
atrasados.

QUESTÃO 70

O consumo mundial de produtos agrícolas tem crescido em
diferentes ritmos nos vários países, mas a ocupação do mercado
não tem sido conseguida apenas pelos países mais competitivos.
O mercado internacional de produtos agrícolas envolve
segmentos e configurações diferenciadas que os acordos
internacionais tentam regulamentar. A exportação da maioria das
commodities não-produzidas nos países ricos não encontra
barreiras difíceis. Porém, quando se trata de produtos que
competem ou que agregam valor, as barreiras são enormes e as
cotas concedidas aos exportadores são insuficientes. Acerca
desse tema, julgue os itens que se seguem.

Ø O mercado consumidor europeu de produtos agrícolas tem
crescido rapidamente nos últimos anos, porque o poder
aquisitivo da sua população é elevado.

Ù A Europa Ocidental é, ao mesmo tempo, uma grande
importadora e uma das maiores exportadoras de alimentos.

Ú A República da China constitui hoje, ao lado da Índia, o
grande problema de desequilíbrio do mercado de produtos
agrícolas, porque, freqüentemente, tem recorrido ao mercado
para comprar enormes quantidades de alimentos.

Û A União Européia protege bastante o seu mercado contra
importações e é o principal mercado comprador de produtos
agrícolas do Brasil.

Ü No que concerne às importações de produtos agrícolas
brasileiros, os EUA são um país muito liberal.
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QUESTÃO 71

Os acordos internacionais condicionam a produção e a
comercialização agrícola, e estão provocando fortes mudanças no
meio rural e agroindustrial. Acerca desses acordos e tratados,
julgue os itens subseqüentes.

Ø A Área de Livre Comércio Agrícola, criada em 1984, envolve
somente a América do Norte e a América Central,
constituindo embrião para a instalação da Área de Livre
Comércio das Américas (ALCA).

Ù As negociações até agora indicam que o acordo da ALCA,
quando for assinado, estabelecerá, a partir da sua entrada em
vigor, tarifas de 0% para importação de produtos agrícolas
entre os signatários.

Ú A assinatura do tratado da ALCA pelo Brasil implicará a
rescisão do tratado do MERCOSUL, inclusive porque um
acordo menor como este não pode coexistir com aquele mais
abrangente.

Û A OMC estabelece regras para o comércio entre todos os seus
signatários, mas permite que os países criem mercados
regionais, com tarifas sobre importação de produtos agrícolas
diferentes das válidas para os demais países.

Ü As contradições entre o antigo acordo agrícola administrado
pelo GATT e o novo acordo sanitário e fitossanitário da FAO
são as principais causas das dificuldades para se implementar
as novas regras sobre o mercado internacional de produtos
agrícolas.

QUESTÃO 72

A produção agrícola tem como fatores limitantes as dimensões
dos mercados interno e externo, além dos condicionamentos
edafoclimáticos. À medida que a produção se expande, também
cresce o mercado de insumos. Por outro lado, o consumidor
apresenta exigências crescentes quanto às características e à
qualidade dos produtos que adquire. O mercado interno cresce
gradualmente e os produtores e produtos vão se ajustando às
exigências do mercado, especialmente no tocante aos preços e
aos planos do governo. Com relação a esse assunto, julgue os
itens abaixo.

Ø Uma grande produção agrícola gera uma forte demanda por
fertilizantes. O Brasil é grande importador desses insumos,
apesar das modernas indústrias existentes no país.

Ù A maior parcela da produção brasileira de óleo de soja é
destinada ao mercado interno.

Ú O fácil acesso às tecnologias e aos equipamentos modernos
permite que os agricultores, em função do cenário de preços
do mercado, troquem de cultura anualmente.

Û O mercado interno para os produtos agrícolas continua
crescendo rapidamente e constitui a principal razão para o
mesmo ritmo de crescimento da produção.

Ü O sucesso na contenção dos preços dos produtos agrícolas, no
período que se seguiu ao Plano Real, que levou à formulação
do termo âncora verde, deveu-se ao congelamento dos
preços determinado pelo governo.

QUESTÃO 73

A comercialização de produtos agrícolas apresenta muitas falhas
de mercado. Devido ao seu ciclo produtivo longo, a produção
não pode ser programada como ocorre na indústria. O número de
ofertadores é grande, enquanto o de compradores é pequeno, o
que deprime os preços. Algumas commodities têm preço de
venda definido no exterior e muitos produtos sofrem forte
influência das ações do governo. A respeito da formação de
preços dos produtos agrícolas, julgue os itens que se seguem.

Ø Pode-se concluir que os cinqüenta anos de tabelamento do
preço do leite foram capazes de garantir o aumento rápido da
oferta e a melhoria da qualidade do produto, mas os preços
sempre estiveram elevados nesse período.

Ù A cotação da soja na Chicago/CBTO não afeta diretamente a
decisão do agricultor brasileiro quanto à venda do produto,
pois o período de colheita desse produto no Brasil é diferente
do praticado nos EUA.

Ú Devido aos oligopsônios, os preços de muitos produtos
agrícolas são pressionados para baixo.

Û O monopólio privado das cooperativas agroindustriais força
os preços para cima, inclusive porque os custos de produção
não são o fator decisivo na fixação do preço. Por seu turno,
o monopólio estatal na mesma atividade apresenta o mesmo
quadro.

Ü A política de juros elevados e inflação baixa cria um foco
permanente de pressão para iliquidez da produção dos
agricultores que usam o crédito caro e vendem com preços
baixos.

QUESTÃO 74

A estrutura das propriedades rurais do Brasil revela
elevado grau de concentração fundiária e organização social
precária. Um enorme número de pequenos estabelecimentos
convive com grandes propriedades, muitas exercendo,
também, a função de reserva de valor.

Grande parte da sociedade brasileira tem cobrado do
governo um programa de reforma agrária. Nos últimos anos,
foram assentadas cerca de 400.000 famílias. Além disso,
outras medidas são tomadas para melhor organizar os
produtores e garantir acesso e viabilidade aos pequenos
estabelecimentos. 

Considerando o texto acima, julgue os itens a seguir.

Ø A reforma agrária não tem obtido sucesso, porque nela não
há previsão de financiamento para a infra-estrutura e a
manutenção das famílias assentadas.

Ù A emancipação dos projetos de assentamento da reforma
agrária tem ocorrido de forma rápida.

Ú O governo tem garantido a comercialização de produtos
oriundos de organizações de pequenos produtores e
assentamentos que estão na pauta da PGPM, mas tem
atrasado de forma sistemática os pagamentos respectivos.

Û Os pequenos agricultores não-associados nem cooperativados
têm chances diminuídas no mercado moderno, devido às
exigências sobre inocuidade dos alimentos. Com isso, as
possibilidades de sustentabilidade dos seus estabelecimentos
têm-se reduzido.

Ü A modernização do sistema produtivo agrícola brasileiro não
eliminou algumas formas semifeudais de relacionamento no
meio rural.
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QUESTÃO 75

A importância das questões referentes às condições do trabalho

e da oferta de ocupações produtivas à população aumentou ainda

mais nos últimos anos. O mercado de trabalho tornou-se

prioridade nas propostas e na atuação de governos e de políticos.

Acerca do trabalho na agricultura, julgue os itens abaixo.

Ø A contratação de menores de dezessete anos de idade no

meio rural brasileiro é proibida mesmo com autorização

expressa dos pais do menor.

Ù Em comparação com outros setores, como o de serviços ou

o industrial, o peso percentual da população

economicamente ativa (PEA) na agricultura representa o

maior peso percentual no total da PEA.

Ú Menos da metade dos trabalhadores rurais do Brasil têm

carteira profissional assinada.

Û O custo médio de geração de emprego na agricultura

continuaria menor que o da indústria, mesmo se as suas taxas

de retorno e as cargas de impostos trabalhistas fossem iguais.

Ü Mesmo em muitas regiões onde a agricultura é dinâmica, a

taxa de emprego não-agrícola cresce mais rapidamente que

a do agrícola.

QUESTÃO 76

O sistema cooperativista e o associativismo rural no Brasil têm

grande relevância para a organização e a produção rural.

Contudo, as cooperativas têm virtudes e problemas a resolver na

área normativa, operacional etc. Com referência à realidade

cooperativista no Brasil, julgue os itens subseqüentes.

Ø Não existe ainda uma lei específica que regulamente a

atividade cooperativista no Brasil, embora exista um projeto

de lei nesse sentido já tramitado e aprovado por todas as

comissões do Congresso Nacional.

Ù A RECOOP é uma cooperativa especializada na

reformulação de cooperativas em dificuldades.

Ú A diferença básica entre uma associação e uma cooperativa

é que a primeira pode repartir o resultado financeiro positivo

de um exercício entre os seus membros, enquanto a segunda

não pode fazê-lo.

Û A cooperativa tem de registrar contabilmente o resultado

financeiro do exercício, mas não paga o imposto de renda

sobre o lucro obtido.

Ü Uma cooperativa de produção pode contar com um

departamento que opere no crédito rural cooperativo.

QUESTÃO 77

Devido a problemas ambientais provocados pela atividade

agrícola, a opinião pública e os governos têm dedicado muita

atenção à agricultura. Técnicas e tecnologias de produção são

objeto de muitos estudos e pesquisas. A respeito desse tema,

julgue os seguintes itens.

Ø Os projetos de financiamento agrícola para a incorporação de

novas áreas não requerão o relatório de impacto ambiental

quando não envolverem a interrupção do curso de águas.

Ù Agricultura de transição é um conceito referente ao ciclo da

agricultura migrante de produtores que derrubam matas,

cultivam por pouco tempo e repetem a operação em nova

faixa de mata.

Ú Tecnologia branda não é necessariamente aquela que utiliza

equipamentos leves, mas aquela que menos agride o meio

ambiente.

Û O Código Florestal brasileiro vigente determina que, no

máximo, 35% da área de uma propriedade rural privada na

região Norte do Brasil, localizada em regiões cobertas com o

ecossistema cerrado, pode ser desmatada para atividade

agrícola.

Ü Para diminuir o impacto ambiental, o Código Florestal

brasileiro proíbe a atividade agrícola nas áreas de matas

ciliares, que são aquelas que margeiam riachos, rios e lagos.

QUESTÃO 78

O ritmo e as características do processo de expansão das

atividades agrícola e não-agrícola no meio rural têm levado

técnicos, estudiosos, governos e entidades internacionais a se

preocuparem com a forma e as implicações do processo. As

atividades envolvendo a utilização dos recursos naturais estão

aumentando e diversificando-se, e surgem alternativas em

diversos sentidos. Acerca desse assunto, julgue os itens abaixo.

Ø O novo conceito de desenvolvimento rural sustentável (DRS)

refere-se ao processo que abrange, além da sustentabilidade do

meio ambiente, a sustentabilidade social e a econômica.

Ù A expansão do emprego agrícola no meio rural conta com

oportunidades de exploração comercial da biodiversidade, mas

o desmatamento e o replantio das espécies mais adequadas

para uso comercial são indispensáveis nesse contexto.

Ú Existem alternativas para baixar o uso de agrotóxicos,

mantendo a lucratividade na agricultura moderna.

Û O Brasil defende o maior uso de combustíveis renováveis e

limpos, o que também favoreceria as nossas exportações.

Ü A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável —

a Rio+10 — teve como uma de suas ênfases o combate à

pobreza.
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QUESTÃO 79

Diversas atividades produtivas não geram grande expressão

monetária nas contas nacionais, porém têm importância local e

regional, em termos de renda e emprego. Essas atividades são

regulamentadas por leis, decretos e portarias, e algumas contam

com programas oficiais de apoio. O mercado de produtos

oriundos desses setores cresce e apresenta peculiaridades. Com

referência a esse tópico, julgue os itens que se seguem.

Ø Nos rios da região Norte do Brasil, ocorre o fenômeno da

piracema, período em que é permitida a pesca, desde que se

respeite o tamanho mínimo dos peixes capturados.

Ù O Programa de Apoio à Aqüicultura, previsto no Plano

Agrícola 2002/2003, não permite financiar atividades

estranhas às culturas artificialmente conduzidas, como a

carcinocultura.

Ú A madeira produzida no Brasil é quase toda utilizada na

construção civil e na indústria moveleira.

Û O conceito de seqüestro de carbono é útil para a preservação

ambiental, mas pode estimular o desmatamento para venda

do material carbono às indústrias de papel e celulose.

Ü A caça profissional movimenta bilhões de dólares nos EUA,

tendo se convertido em atividade econômica relevante, mas,

no Brasil, isso não acontece, porque a caça amadora elimina

um número elevado de animais.

QUESTÃO 80

No que se refere aos fundamentos de direito constitucional

positivo brasileiro e ao direito ambiental, julgue os itens

subseqüentes.

Ø O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não

constitui princípio estruturante da ordem jurídica e econômica

brasileira. 

Ù A noção de poder público expressa no art. 225 da Constituição

da República refere-se somente à União, não abarcando os

estados-membros nem os municípios e o Distrito Federal.

Ú No âmbito da Constituição, não houve significativa inovação

da matéria relativa à autonomia e à competência legislativa

dos municípios, que passaram a ter poderes enumerados na

federação brasileira do mesmo modo que ocorria no texto da

Constituição pretérita.

Û As competências comuns previstas no art. 23 da Constituição

da República expressam tão-somente atividades legislativas

dos estados-membros e municípios.

Ü A política nacional do meio ambiente constitui-se em projeção

do modelo federal no âmbito de proteção ambiental ao

instituir o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).


