De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Já não se pode caracterizar o meio rural brasileiro
somente como agrário. E mais: o comportamento do emprego
rural, principalmente dos movimentos da população residente nas
zonas rurais, não pode mais ser explicado apenas a partir do
calendário agrícola e da expansão/retração das áreas e(ou)
produção agropecuárias. Há um conjunto de atividades nãoagrícolas — tais como a prestação de serviços, o comércio e a
indústria — que responde cada vez mais pela nova dinâmica
populacional do meio rural brasileiro.
Graziano da Silva. O novo rural brasileiro. In: Nova Economia. Belo Horizonte, 1997, p. 43-81.

Acerca dos sistemas de produção, julgue os itens a seguir.
59

Agroecologia é um termo que indica um conjunto de
princípios e técnicas que visam reduzir a dependência de
energia externa e o impacto ambiental da atividade agrícola,
produzindo alimentos mais saudáveis e valorizando o
homem do campo, sua família, seu trabalho e sua cultura.

60

Sistema de certificação é o conjunto de regras e
procedimentos adotados por uma entidade certificadora, que,

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as
múltiplas implicações do tema por ele abordado, julgue os itens
subseqüentes.
51

O espaço rural no Brasil está absorvendo novas atividades e
empreendimentos ligados exclusivamente a dinâmica do
agronegócio local.

por meio de informações secundárias, avalia a conformidade
de um produto, processo ou serviço, objetivando a sua
certificação.
61

De acordo com a definição legal de sistemas orgânicos de
produção agropecuária,

sempre que possível, deve-se

52

As atividades agrícolas ainda constituem a maior parte das
ocupações dos residentes rurais.

empregar métodos culturais, biológicos e mecânicos, em

53

As novas atividades emergentes no meio rural não
necessitam de políticas públicas.

uso de organismos geneticamente modificados e radiações

54

O governo deveria restringir as políticas agrícolas
tradicionais, e atuar fortemente com políticas que
incentivassem as novas atividades.

55

57

58

ionizantes, em qualquer fase do processo de produção.
62

O turismo rural é uma atividade crescente no país,
oferecendo novas oportunidades de fontes de renda à
população rural, estimulando, assim, a pluriatividade
nestas áreas.
São diretrizes do turismo rural a capacitação, o envolvimento
das comunidades e o planejamento do desenvolvimento
territorial.
Apesar dos seus aspectos positivos, o turismo rural atraiu
empreendedores que investiram no segmento de forma pouco
profissional ou sem o embasamento técnico necessário.
Entretanto, as conseqüências negativas dessas ações ainda
não se manifestaram, por ser o turismo rural um segmento
ainda incipiente.

Acreditação é o termo utilizado no procedimento realizado
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e

O conjunto de novas atividades não-agrícolas tem
influenciado positivamente a agricultura familiar, tornando
muitas famílias pluriativas, ou seja, famílias em que, alguns
integrantes se dedicam às atividades agrícolas, e outros, às
atividades não-agrícolas.

A respeito do turismo no espaço rural, julgue os itens que se
seguem.
56

contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do

Qualidade Industrial (INMETRO) como parte inicial do
processo de credenciamento dos organismos de avaliação da
conformidade, realizado pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
63

O conceito legal de sistema orgânico de produção
agropecuária e industrial abrange apenas os conceitos
denominados:

ecológico,

biodinâmico,

natural

e

regenerativo.
64

A prática da irrigação permite a colheita de três safras de
grãos anuais em muitas regiões brasileiras.

65

Em 2007 a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio) aprovou o plantio e a comercialização de duas
variedades de milho transgênicas. Com essa aprovação, os
mercados europeus, tradicionais importadores do milho
brasileiro, podem ser influenciados, uma vez que o
consumidor europeu demanda milho livre de transgênicos.
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Com relação a agricultura familiar, julgue os itens seguintes.
66

67

Segundo a Lei n.º 11.326/2006, é considerado agricultor
familiar todo aquele que atenda simultaneamente aos
seguintes requisitos: não detenha, a qualquer título, área
maior do que 4 módulos fiscais; utilize predominantemente
mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas
do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha renda
familiar predominantemente originada de atividades
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou
empreendimento; e dirija seu estabelecimento ou
empreendimento com sua família.
São considerados agricultores familiares, segundo a Lei n.º
11.326/2006, os extrativistas, sem limitação de área, e os
aqüicultores que ocupem até 1.000 m³ de água, quando sua
exploração se efetivar em tanques-rede.

Até o início dos anos de 90, havia uma marcante
presença estatal na produção de matéria-prima e fertilizantes
básicos pelas empresas Fosfértil e Ultrafértil. A partir daí, deu-se
início ao processo de fusão e aquisição, bem como da venda de
empresas estatais que atuavam no setor para empresas
estrangeiras. Da fusão e da aquisição resultaram apenas três
grandes grupos multinacionais, em consonância com uma das
tendências de globalização mundial, de forte concentração
do setor.
Revista de Política Agrícola, abr./jun./2008, p.17-8.

A partir das informações do texto, julgue os itens seguintes.
77

intensificou a presença do Estado no mercado, mas deixou

Julgues os itens a seguir, relativos a produção agroindustrial.
68

69

70

Em 2005, o Brasil foi um dos líderes mundiais na produção
e exportação de vários produtos agropecuários: primeiro
produtor e exportador de café, açúcar, álcool e sucos de
frutas. Além disso, liderou o ranque das vendas externas de
soja, carne bovina, carne de frango, tabaco, couro e calçados
de couro.
Segundo os resultados do Censo Agropecuário 2006, 20,2%
do território brasileiro está ocupado com pastagens. Muitas
delas estão degradadas ou são mal aproveitadas, contando
inclusive com apoio de linhas de crédito oficiais para sua
recuperação.
O atual plano safra 2008/2009 está disponibilizando
R$ 65 bilhões para a agricultura empresarial, e mais
R$ 13 bilhões para a agricultura familiar, totalizando, assim,
R$ 78 bilhões.

Acerca da utilização de insumos químicos na produção agrícola,
julgue os itens subseqüentes.
71

72

73

74
75

76

A correção da acidez dos solos com a utilização de calcário
agrícola torna mais eficiente a absorção dos nutrientes pelas
plantas. Essa correção é um dos objetivos de uma das linhas
de crédito do BNDES.

os produtores rurais mais suscetíveis ao poder dos grandes
grupos multinacionais no setor de fertilizantes.
78

Entre as propostas de política agrícola que podem ser
sugeridas no cenário, de que trata o texto estão, por um lado,
o incentivo ao aumento de capacidade interna de produção
de fertilizantes, e, por outro lago, o incentivo a práticas
orgânicas e(ou) agroecológicas, reduzindo a dependência
dos produtores por fertilizantes químicos.

79

É interessante para as empresas produtoras de fertilizantes
restringirem a oferta para obterem melhores resultados em
termos de lucro, porque os fertilizantes têm preços elásticos
para o produtor rural.

Julgue os itens seguintes, acerca da indústria de tratores e
máquinas agrícolas.
80

A linha de crédito do Programa de Modernização da Frota
de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e
Colheitadeiras (MODERFROTA), do BNDES, visa financiar
a aquisição de tratores agrícolas e implementos associados

Atualmente, a União Européia condiciona suas importações
agrícolas aos baixos níveis de resíduos químicos,
estabelecidos no Codex Alimentarius da FAO/OMS
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária utiliza o Codex
Alimentarius da FAO/OMS especialmente nas ações de
normatização da rotulagem de alimentos.

O processo de liberalização da economia dos anos 90

e colheitadeiras. Entretanto, não financia equipamentos para
preparo, secagem e beneficiamento de café. Os prazos de
pagamento podem chegar até 96 meses para algumas
colheitadeiras.
81

Finame Agrícola é uma linha de crédito para financiar a

As culturas que mais utilizam defensivos agrícolas são as de
soja, cana-de-açúcar, milho e algodão.

aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação

O Brasil é o quarto maior consumidor mundial e um grande
produtor de fertilizantes químicos, especialmente dos
derivados das jazidas potássicas.

agropecuário. Esses parâmetros também são utilizados na

Mais de 95% das exportações brasileiras de aves são de
frango in natura, sendo destinadas à União Européia, ao
Japão, à Arábia Saudita e a Hong Kong.

nacional, credenciados pelo BNDES e destinados ao setor
atual linha PRONAF Mais Alimentos.
82

Os estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo concentram
a maior parte das indústrias produtoras de máquinas e
implementos agrícolas.
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Julgue os próximos itens com relação as atividades econômicas
do agronegócio.
83

84

85

86

87

88

89

A pecuária bovina brasileira comercial é a maior do mundo,
e segundo o censo agropecuário 2006 o país conta com
169,9 milhões de bovinos. Com uma indústria de carnes
dinâmica, o Brasil é líder na exportação de carne bovina.
A influenza aviária é atualmente uma grande fonte de
preocupação para o setor avícola brasileiro. Essa doença foi
identificada pela primeira vez na China em 1996, e em 1997
foram notificadas as primeiras contaminações em humanos
em Hong Kong.
No mercado de carne bovina, as exigências dos mercados
consumidores internacionais vêm impondo novos padrões e
procedimentos. O sistema de rastreamento, por exemplo, tem
sido um dos requisitos para os frigoríficos exportarem para
a União Européia. A rastreabilidade, porém, não tem afetado
os pecuaristas, no registro de vacinações, medicamentos e
alimentação fornecidas aos animais.
No final dos anos 70, a produção de algodão no país estava
concentrada nos estados de São Paulo e Paraná. Atualmente,
os maiores produtores são os estados do Mato Grosso e da
Bahia.
O Brasil é auto-suficiente na produção de arroz, com
produções oriundas da região Sul, e também dos estados do
Mato Grosso e Maranhão.
Para a maioria dos historiadores, a cultura do café está
presente no Brasil desde os anos 1700. Segundo o IBGE,
atualmente, a cultura ocupa mais de 2 milhões de hectares no
país, tendo Minas Gerais como o maior produtor. Mas
estados não tradicionais no plantio da cultura, como a Bahia,
que pouco produziam até a década passada, tiveram um
crescimento muito importante na sua produção.
O Brasil é o maior produtor mundial de soja, graças a sua
competitividade econômica, e constitui o principal grupo do
comércio exterior brasileiro. China e União Européia são
importantes destinos da soja brasileira, quer na forma de
grãos, quer na de farelo.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos programas da
agroenergia.

Qual é o impacto dos programas sociais destinados aos
pequenos agricultores? Para entender como funcionam e o que
mudam na vida das famílias rurais, nós fomos ao sertão da Bahia.
Lá pudemos ver de perto que a renda e a qualidade de vida dos
sertanejos estão melhorando com projetos como a compra oficial
de produtos da agricultura familiar.
Programa Globo Rural, 9/32008.

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a
seguir, relativos às políticas públicas.
94

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi criado
pelo governo federal com o objetivo exclusivo de aquisição
de produtos da agricultura familiar a preços superiores aos
praticados no mercado, fornecendo segurança e estabilidade
ao agricultor.

95

Os produtos adquiridos pelo PAA são dados aos programas
sociais públicos, abastecendo creches, escolas, cozinhas
comunitárias, restaurantes populares e entidades assistenciais
e(ou) beneficentes.

96

Lançado em 2003, o PAA integrava o conjunto de políticas
do Programa Fome Zero.

Além do AGF e dos Contratos públicos de opção de
venda, a CONAB também é responsável pela operacionalização
dos instrumentos de política agrícola intitulados de Prêmio de
Escoamento do Produto (PEP) e pelo Prêmio de Risco de Opção
Privada (PROP). No exercício de 2007, foram negociadas
10.091 mil toneladas, correspondendo a uma subvenção
econômica equivalente a R$ 345.440 mil.
A partir do texto acima, julgue os próximos itens.
97

O PEP é um instrumento de garantia de preço mínimo ao
produtor, ou do preço de exercício da opção, sem que o
governo tenha a necessidade de adquirir o produto por meio
de AGF.

98

O contrato de opção de venda de produtos agrícolas constitui
um seguro contra a queda dos preços, e orienta o produtor
quanto ao comportamento futuro do mercado. O produtor
terá a opção de desistir do contrato até 10 dias úteis antes do
seu vencimento.

90

O tema da bioenergia ganhou especial relevância no debate
público, especialmente após o estímulo norte-americano à
produção de etanol a partir do milho. O Brasil acumula
vantagem competitiva no setor, por ter uma experiência
acumulada em mais de 50 anos com o Programa Nacional
do Álcool (PROALCOOL).
91 O governo federal lançou em 2004 o Programa Nacional de
Biodiesel, tendo como uma das diretrizes a produção de
biodísel a partir de diferentes oleaginosas e em diversas
regiões. Atualmente, o programa está na fase B5, ou seja, o
dísel comercializado no país contém 5% de biodísel.
Entretanto, apesar de prever a utilização de oleaginosas de
várias regiões do país, a extração de biodísel está
concentrada na soja.
92 Algodão, mamona e amendoim são alguns exemplos de
plantas cultivadas na região Nordeste, estimuladas pelo
Programa Nacional de Biodiesel, como fonte de biodísel por
meio da reação de transesterificação.
93 Para garantir a inclusão social no Programa do Biodiesel, o
Ministério do Desenvolvimento Agrário utiliza o Selo
Combustível Social para os produtores de biodísel, que
utilizem matéria-prima proveniente majoritariamente da
região próxima à indústria.

Acerca das cadeias produtivas do agronegócio, julgue os itens
a seguir.
99

A partir das idéias de Porter, a estratégia de nicho de
mercado ganhou destaque para as pequenas e médias
empresas se colocarem no mercado, com atendimento
diferenciado a segmentos de consumidores. Entretanto, a
estratégia de nicho é de difícil aplicação ao segmento do
agronegócio, uma vez que os produtos são homogêneos.

100 O Sistema Agroindustrial (SAI) pode ser visto como um

conjunto de vários grupos de atores econômicos diferentes:
agricultura (inclusive pecuária, pesca, florestas e outras),
indústrias e fornecedoras de máquinas e insumos agrícolas e
seus distribuidores, indústria de transformação, distribuição
de alimentos, consumidor final, comércio internacional e
serviços de apoio. O profissional que atua nesse sistema
deve buscar sua eficiência pela integração harmoniosa destes
atores no segmento da produção de matéria-prima.
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Com relação à Constituição Federal (CF) e à legislação
aplicável às micro e pequenas empresas no Brasil, julgue os
itens a seguir.
101 A CF, no tocante ao tratamento diferenciado que deve ser

dispensado às micro e pequenas empresas, menciona as
três esferas da administração e se refere a três tipos de
discriminação: eliminação, redução e simplificação de
obrigações.
102 Considerando que uma empresa apresentou, relativamente
ao ano-calendário, a relação de contas a seguir, é correto
afirmar que, pelo critério do limite da receita bruta, tal
empresa poderá enquadrar-se na condição de
microempresa.
conta
vendas de bens
descontos comerciais sobre vendas
descontos financeiros a clientes
abatimentos
vendas anuladas

valor (em R$)
280.000
10.000
5.000
5.000
20.000

110 A adoção da contabilidade simplificada não dispensa a

obediência às normas brasileiras de contabilidade. Nesse
sentido, embora as receitas devam ser escrituradas com base no
regime de competência, se houver opção pelo pagamento dos
tributos com base na receita recebida, as micro e pequenas
empresas deverão efetuar ajustes a partir dos valores
contabilizados, com o intuito de calcular os valores a serem
recolhidos.
111 As micro e pequenas empresas deverão elaborar e transcrever
o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, que terão
de ser assinados por profissional habilitado e registrado.
Com relação às políticas públicas e especialmente o apoio às ME e
EPP, em particular no que se refere às exportações, julgue os
próximos itens.
112 O microcrédito produtivo orientado é destinado a pessoas

113

103 A distribuição de lucros aos sócios da microempresa ou

empresa de pequeno porte não está sujeita à incidência do
imposto de renda, independentemente de limites, quando
o valor de tais lucros puder ser demonstrado mediante
escrituração contábil.
104 Atualmente, é objeto de contestação judicial a dispensa
de pagamento, por parte das micro e pequenas empresas
optantes pelo SIMPLES Nacional, das contribuições para
as entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical.
105 As empresas de assessoria e consultoria podem ingressar
no SIMPLES Nacional efetuando o recolhimento
unificado de tributos e contribuições, desde que não se
dediquem a outras atividades.
A respeito da realidade e da situação atual das microempresas
(ME) e das empresas de pequeno porte (EPP), julgue os itens
de 106 a 111.

114

115

116

106 O conceito de pessoas ocupadas abrange não só os

empregados de uma empresa, mas também os seus
proprietários. Há um expressivo número de
microunidades empresariais que não têm empregados,
mas contribuem para gerar renda para seus proprietários.
107 A chamada home office apresenta vantagens e
desvantagens. Entre as vantagens estão incluídas a
manutenção de privacidade pessoal, a facilidade para
dosar a carga de trabalho e a fácil sucessão, nos casos de
transição.
108 O SEBRAE, ao atuar em arranjos produtivos locais, tem
por objetivo promover a competitividade e a
sustentabilidade dos micro e pequenos negócios. Tais
arranjos se caracterizam pela concentração, em um
espaço geográfico heterogêneo, de empresas que operem
em atividades diversificadas, e mantenham vínculos com
outras aglomerações do mesmo tipo.
109 As pesquisas mais recentes do IBGE sobre a economia
informal urbana, em parceria com o SEBRAE, revelaram,
surpreendentemente, que a maior parte das empresas
mantém escritório contábil, possui constituição jurídica e
tem licença municipal ou estadual.

117

118

119

120

físicas e jurídicas com atividades de pequeno porte, que terão
acompanhamento e receberão orientação durante o período do
contrato. O objetivo é estabelecer um relacionamento direto
com os empreendedores em cada local onde se desenvolva a
atividade.
Entre as instituições autorizadas a operar no Programa Nacional
de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), encontram-se
as organizações da sociedade civil de interesse público, que são
pessoas jurídicas de direito público e natureza comercial
especialmente qualificadas para o repasse dos recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
O Conselho Monetário Nacional (CMN) é a instância
responsável pela regulamentação do direcionamento obrigatório
de parcela dos depósitos a vista dos bancos comerciais para os
microempreendedores. Entre outros critérios, o CMN fixará a
taxa de juros mínima para os tomadores de recursos e o prazo
máximo das operações.
Os bancos comerciais que não aplicarem os recursos mínimos
calculados sobre os depósitos a vista em operações de crédito
destinadas à população de baixa renda e a
microempreendedores não poderão aplicá-los em outras
operações ou para outros tomadores de recursos a taxas
superiores às que seriam utilizadas nas operações destinadas à
população de baixa renda e a microempreendedores.
As pessoas jurídicas em geral que exportarem, com ou sem
cobertura cambial, até o valor equivalente a US$ 50,000.00,
poderão utilizar, no despacho aduaneiro de bens, a declaração
simplificada de exportação.
O registro legal de uma empresa é feito na junta comercial do
estado ou no cartório de registro de pessoas jurídicas.
O contrato social, que identifica o objeto da empresa, para ser
válido, deve ter o visto de um advogado, exigência, todavia,
dispensada para as microempresas e pequenas empresas.
O SIMPLES Nacional, instituído com a Lei Geral das
Microempresas, de 2006, mas que só entrou em vigor em 1.º de
julho de 2007, substituiu o SIMPLES Federal, de 1996, e
constitui um tratamento tributário favorecido e diferenciado,
aplicável às micro e pequenas empresas.
As ME e EPP que optarem pelo SIMPLES Nacional, mesmo
escriturando os livros diário e razão, não estarão dispensadas do
livro caixa, do qual deverá constar toda a sua movimentação
financeira e bancária.
As dúvidas quanto à interpretação da legislação sobre o
SIMPLES Nacional podem ser solucionadas mediante consulta
a qualquer ente da Federação, que tem competência para se
manifestar acerca dos tributos devidos pela ME ou EPP,
respeitado o critério do domicílio fiscal do contribuinte, isto é,
o(s) municípios(s) do(s) respectivo(s) estabelecimento(s).
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PROVA DE REDAÇÃO
C

Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DE REDAÇÃO, no local apropriado, pois não será
avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

•

Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

•

Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Agricultores de Irará, no sertão da Bahia, estão satisfeitos com a produção da mandioca.
A atividade é fonte de renda para muitas famílias no município. No ano passado, os agricultores
de Irará retiraram das lavouras 75 mil toneladas de mandioca. Para este ano, a estimativa é de
126 mil toneladas. Na safra passada, a área plantada era de cinco mil hectares. Agora, são mais
de sete mil em todo o município.
Nas casas de farinha as carroças chegam carregadas de mandioca durante todo o dia.
O beneficiamento da raiz emprega uma boa quantidade de trabalhadores rurais. Quase todo o
processo de produção ainda é manual.
As casas de farinha na região de Irará estão vendendo a saca por R$ 55,00. No mesmo
período do ano passado, o valor pago era metade disto.
Programa Globo Rural. 1.º/7/2008.

Considerando o caso descrito no texto acima, redija um texto dissertativo que apresente uma proposta de exploração econômica da
citada produção local, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

<
<
<

passos para uma ação junto a uma casa de farinha;
possibilidades, riscos e limitações dessa atividade;
principais etapas do planejamento de uma ação na localidade.
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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