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INSTRUÇÕES 
 
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas. 
 

1. Caderno de Questões  
 
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas: 
PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035 
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100 
 

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente 
comunicada ao Fiscal da sala. 

 

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, objetiva de proposição simples. 
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas: 
V, se a proposição é verdadeira; 
F, se a proposição é falsa. 

 

 
ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta. 
 
LEMBRE-SE: 

� A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto. 
 

� A resposta errada vale – 1 (menos um), isto é, você não ganha  o ponto e ainda tem 
descontado o ponto que ganhou em outra questão. 

 

� A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem  0  (zero).  Você 
não ganha nem perde nada. 

 
 
2. Folha de Respostas 
 
• A Folha de Respostas é  pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e 

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado 
para esse fim. 

 

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com 
caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  
Exemplo:                                          

 

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é 
de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.  
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PROVA DE PORTUGUÊS 

QUESTÕES de 001  a  020  
 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
QUESTÕES de 001 a 013 
 
TEXTO:     
 

O VIÉS DAS PALAVRAS 
 

 
 
 
 

05 – 
 
 
 
 

10 – 
 
 
 
 

15 – 
 
 
 
 

20 – 
 
 
 
 
 

É comum as gentes eruditas desprezarem a moda em suas diferentes modalidades e 
gêneros. Julgam-se comprometidas com os valores eternos que repudiam o efêmero. Elas 
reclamam de tudo o que pode ser transitório, mas são as primeiras a embarcar na canoa 
furada das novidades em matéria de linguagem. 

Já foi tempo em que era erudito falar em “a nível de”, como foi radiante quem 
descobriu que as coisas devem se inserir num contexto. Os jornalistas mais escolados 
descobriram o verbo “disparar” para se referir a alguma coisa que é respondida na bucha ― e 
aí está uma palavra, “bucha”, contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda. 

Entrou em circulação, entre as cultas gentes, a palavra viés. Fui ao “Aurélio” e ao 
“Houaiss” para saber do que se tratava. Para Aurélio, viés é uma direção oblíqua ou uma tira 
de pano cortada no sentido diagonal da peça. Olhar de viés equivale a olhar de esguelha. 

Para Houaiss, que sempre foi modernamente complicado, viés é “o meio furtivo, 
esconso, de obter ou fazer concluir algo”. Tive preguiça de consultar o que era “esconso”, 
mas acho que entendi mais ou menos. 

O espantoso é que, há cinco, seis anos, ninguém se atrevia a mencionar essa 
palavra, a não ser em matéria de costura, ou seja, da tira de pano cortada em sentido diagonal 
da peça. De repente, tudo passa a ser viés, o econômico, o social, o político, o artístico, o 
esportivo e o culinário. 

Quem diz ou escreve “viés” sente-se um iluminado, um Moisés com as tábuas da 
lei. Outra noite, numa palestra com estudantes, um deles me perguntou se era legítimo o viés 
da literatura atual. 

Sinceramente, não entendi bem a pergunta, porque ainda não havia ido ao 
dicionário do Houaiss. Se tivesse ido, responderia que a literatura olha de esguelha a 
sociedade. No fundo, é uma coisa esconsa.    

 
CONY, Carlos Heitor. O viés das palavras. Folha de S. Paulo , São Paulo, 5 jun. 2005. Caderno Opinião, p. A2. 
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Questão 001  
   

Carlos Heitor Cony, nesse texto, manifesta uma visão crítico-irônica sobre os modismos 
lingüísticos. 
 
Questão 002 
 
O texto destaca a perenidade do significado das palavras consideradas eruditas. 
 
Questão  003 

   
Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que o autor interage com outros 
enunciadores do discurso. 
 
Questão  004 

 
O fragmento “que sempre foi modernamente complicado” (l. 12) expressa um juízo de 
valor do autor do texto. 
 
Questão 005 
 
O fragmento “embarcar na canoa furada das novidades em matéria de linguagem” (l. 3-4) 
exemplifica o uso de linguagem figurada no texto. 
 
Questão 006  
 
No segundo parágrafo, os termos “disparar” (l. 7) e “na bucha” (l. 7) são considerados 
sinônimos  e, ambos,  anacrônicos. 
 
Questão 007  
 
Os significados da palavra “viés”, nos dicionários Aurélio e Houaiss, são idênticos e 
exemplificam um caso de precisão de linguagem. 
 
Questão 008 
 
A expressão “No fundo” (l. 24) equivale a Na realidade. 
 
Questão 009  

 
O sujeito de “Julgam-se” (l. 2), “repudiam” (l. 2) e  “são as primeiras a embarcar na canoa 
furada” (l. 3-4) é sempre o mesmo e já foi esclarecido no início do parágrafo. 
 
Questão 010  
 
No primeiro parágrafo, o elemento argumentativo “mas” (l. 3) introduz um ato contraditório 
das “gentes eruditas” (l. 1) em relação à moda. 
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Questão 011 
 

O termo “que as coisas devem se inserir num contexto” (l. 6) completa o sentido do verbo e, 
sem alterar o sentido da frase, pode ser assim reestruturado: que as coisas devem ser 
inseridas num contexto. 
 

Questão 012  
   

A expressão “contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda.” (l. 8) 
identifica espaços. 
 

Questão 013 
 

A forma  verbal “responderia” (l. 23) permite a correta reestruturação teria respondido. 
 
QUESTÕES de 014 a 019 
 

TEXTO:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISSÉRIE  JK.  Uma  história  que  entrou  para  a  História.  Veja,  São  Paulo:  Abril,  ed. 1937, ano 38,  n. 52, p. 183, 
28 dez. 2005. 
 
Questão 014 

 
O texto constitui uma peça publicitária destinada a um público predeterminado e restrito: os 
políticos. 
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Questão 015  
   

A análise do texto verbal da propaganda permite inferir que a minissérie mescla realidade 
histórica com fantasia. 
 
Questão 016  

   
A propaganda da minissérie tem como objetivo exaltar o discurso político da era JK. 
 
Questão 017  

   
Em “o personagem principal é um  Presidente da República”, os termos “o”  e  “um”  
denotam, respectivamente, precisão e imprecisão. 
 
Questão 018  

   
No trecho “Minissérie JK. Uma história que entrou para a História.”, o ponto após “JK” pode 
ser substituído por dois pontos, uma vez que aquilo que é enunciado logo depois tem valor 
apositivo. 
 
Questão 019  

   
Na frase “Estes poderiam ser elementos de qualquer história, a  não ser por um detalhe ”, 
o trecho destacado exprime restrição. 
 
Questão 020  
 
TEXTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WATTERSON,  Bill.  Calvin  &  Haroldo. Disponível em: <http://depositodocalvin. blogspot.com/2005/12/calvin-
haroldo-tirinha-198.html> Acesso em: 8 jan.2006 

 
Nessa tira, o humor se instaura a partir do significado ambíguo do verbo “comer”, o que é 
desfeito nas duas falas finais. 
 

* * * 
 
 

 



 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Administração Pública – 5 

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

QUESTÕES de 021 a 035 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 

 
Questão 021 
 
Enquanto, na administração particular, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 
administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

 
Questão 022 

Os Estados-Membros são entidades federativas que compõem a União, dotadas de 
soberania. 
 

Questão 023 

A existência do Estado se justifica como entidade prestadora de serviços e de utilidades 
aos indivíduos, proporcionando o maior grau possível de bem-estar social. 
 

Questão 024 

Os governantes, preocupados com a qualidade das ações, podem terceirizar serviços que 
seriam exclusivos do Estado. 
 

Questão 025 

O direito de fiscalizar e exigir do concessionário o correto fornecimento do serviço 
compete, também, ao usuário dos Serviços de Utilidade Pública. 
 
Questão 026 

 
O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, com períodos de duração diferentes, 
elaborado pelo poder público para o governo federal e para os governos estaduais e 
municipais. 
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Questão 027 

O processo de Tomada de Contas relativo a adiantamento feito a servidor público deve 
ser constituído de comprovantes originais das despesas realizadas, dentro do prazo de 
aplicação para o qual o adiantamento foi concedido. 
 

Questão 028 

Denomina-se Servidor em Alcance aquele que foi atingido pelas malhas do Imposto de 
Renda. 
 
Questão 029 
 
Em um processo de licitação, as condições de preço constituem o aspecto estabelecido 
para ser levado em conta no julgamento das propostas. 
 
Questão 030 

Nos casos de guerra ou de grave perturbação da ordem e nos casos de emergência ou 
de calamidade pública, é dispensável a licitação. 
 
Questão 031 

O uso da política orçamentária visando ao alcance de um equilíbrio econômico da 
sociedade é próprio da função distributiva do Estado. 
 

Questão 032 

Mesmo havendo candidatos aprovados em concurso anterior, com prazo de validade não 
expirado, poderá ser aberto novo concurso, se a Administração assim o julgar adequado. 
 
Questão 033 

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório de 24 meses. 
 
Questão 034 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público estabelece a dignidade, o decoro, o 
zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais e o dever de honestidade como 
primados maiores que devem nortear o servidor público. 
 
Questão 035 

A Constituição Brasileira assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
 
 
 

* * * 
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA 
 

QUESTÕES de 036 a 050 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 036 a 050, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
Questão 036 
 
A  facilidade  de se  poder  realizar  a  navegação  off-line no Internet Explorer consiste 
em armazenar  as  páginas desejadas de um determinado site quando o usuário estiver 
on-line, indicando o número de níveis de link que devem ser armazenados. 
 
Questão 037 
 
No  Internet Explorer, na guia de segurança, a zona de Intranet Local aplica-se a sites 
não-confiáveis e que requerem uma configuração mais restrita. 
 
Questão 038 
 
Ao se clicar em um link, na web, que direciona para um documento PDF, deve-se levar 
em consideração o nível de segurança desse site, pois os documentos PDF têm sido 
largamente usados para formatar o HD dos usuários que não possuem o programa 
“Adobe Acrobat Reader”. 
 
Questão 039 
 
Os computadores, por utilizar o sistema de numeração binário, só trabalham com os 
dígitos 0 e 1 (Bit), e, por essa razão, foram desenvolvidos sistemas, dentre os quais se 
destaca o ASCII, para que eles possam apresentar caracteres alfabéticos, algarismos, 
sinais de pontuação e outros símbolos. 
 
Questão 040 
 
Os sistemas antigos de representação de dados usam sete ou oito Bits para caracterizar 
os símbolos, representando, respectivamente, 128 ou 256 símbolos diferentes, enquanto 
um novo sistema, o Unicode, utiliza dois bytes e pode representar 512 símbolos 
diferentes. 
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QUESTÕES de 041 a 043 
 

 
 
 

A figura acima representa as opções da Internet. Com base em sua análise, é 
correto afirmar: 
 
Questão 041 
 
O botão “Excluir Cookies” elimina todas as imagens que foram armazenadas nas visitas 
às páginas da Web. 
 
Questão 042 
 
Clicando-se em “Configurações”, pode-se selecionar a pasta onde serão armazenados os 
arquivos temporários, resultado do processo de navegação na Web. 
 
Questão 043 
 
Na aba “Programas”, deve-se informar o endereço dos sites que não podem utilizar os 
cookies (programas), quando o navegador estiver exibindo uma página desse site. 
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QUESTÕES  044 e 045 
 

 
 

Questão 044 
 

Todo documento, no Word, é criado com base em um modelo, que geralmente é 
o Normal e que possui um dicionário definido para o documento inteiro. 

 
Pretendendo-se alterar o dicionário para apenas uma parte do texto, deve-se selecionar o 
trecho desejado e então solicitar a mudança do dicionário, escolhendo um idioma e 
clicando em OK. 
 

Questão 045 
 

Se a tecla “Padrão” for clicada, o Word adotará o idioma Inglês, já que esse programa foi 
feito nos Estados Unidos. 
 

Questão 046 
 

O ícone    que aparece na barra de status do Word indica que um texto está sendo 
digitado e, se for dado um duplo click sobre ele, pode-se salvar automaticamente o 
documento. 
 

Questão 047 
 
No Word, quando se deseja que a ortografia seja verificada automaticamente enquanto se 
está digitando um documento, deve-se selecionar a opção “Verificar ortografia ao digitar”, 
que pode ser encontrada no Menu de Ferramentas, no item “Opções”. 
 

Questão 048 
 

Com o Bloco de Notas, é possível editar e formatar um arquivo construído no padrão 
Word (Doc). 
 

Questão 049 
 

Em um aplicativo padrão Windows, os atalhos Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V representam, 
respectivamente, “Recortar”, “Copiar” e “Colar”. 
 

Questão 050 
 

No Windows Explorer, quando se está arrastando uma pasta para um outro local, se o 
ícone que acompanha o cursor apresenta um sinal de + (mais), é porque está sendo feita 
uma cópia dessa pasta e não apenas movendo-a. 
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

 

QUESTÕES de 051 a 100 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
Questão 051 
 
A terra , como um dos fatores de produção na agricultura, pode vir a ser limitante para o 
processo produtivo, porque a atividade agrícola concentra seu interesse nas qualidades 
dessa terra, uma vez que os processos produtivos são desenvolvidos nela.  
 
Questão 052 
 
Na agricultura, não é possível se produzir algo que não esteja associado a um subproduto 
ou a um co-produto e, por esse motivo, a produção  agrícola  é sempre associada. 

 
Questão 053 
 

Temperatura, fertilidade e profundidade são, respectivamente, exemplos de 
características físicas, químicas e biológicas do solo , as quais devem ser levadas em 
conta no momento da escolha de um imóvel rural para ser comprado. 
 
Questão 054 
 
A perecibilidade  dos produtos agrícolas é uma das características da agricultura, 
conseqüentemente, o tempo de armazenamento dos produtos é muito longo. 
 
Questão 055 
 
A ciência biológica denominada de Fitotecnia  estuda as plantas de pequeno porte. 
 
Questão 056 
 
A atividade  fitotécnica  abrange as seguintes formas de exploração e seu 
correspondente tipo de cultura: silvicultura - espécies florestais; olericultura - hortaliças; 
fruticultura - fruteiras; floricultura - flores; viveiricultura - mudas; jardinocultura - plantas  
ornamentais; citricultura - citrus. 
 
Questão 057 
 

O plantio em curvas de nível  é uma das práticas de manejo e conservação dos solos que 
favorece, sobremodo, o combate à erosão. 
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Questão 058 
 
Dentre os vários fatores climáticos que influenciam as explorações agrícolas, a umidade 
do solo é a mais facilmente corrigida através dos métodos de irrigação , tais como a 
microaspersão, a pulverização, o gotejamento, o sulco, a aspersão e a inundação. 
 
Questão 059 
 
As hortaliças  podem ser classificadas como tuberosas , quanto às partes comestíveis, 
que são subterrâneas, podendo ser raízes ou caules modificados, a exemplo da cenoura, 
da batata e do inhame, entre outros. 
 
Questão 060 
 
Existe uma relação direta entre a luminosidade e a produção de matéria seca, uma vez 
que maior luminosidade promove aumento na fotossíntese, o que resulta em menor 
produção de carboidratos, e o fotoperíodo  também influi no crescimento e na floração 
das plantas. 
 
Questão 061 
 
A agroecologia  é um novo paradigma de produção agrícola que tem os seguintes 
princípios básicos: uso intensivo de máquinas, grandes extensões de terra, monoculturas 
homogêneas e uniformes e uso de fertilizantes químicos e de agrotóxicos.  
 
Questão 062 
 
As árvores selecionadas para matrizes  fornecedoras de sementes devem possuir os 
seguintes requisitos: vigor, sanidade, regularidade de produção, qualidade dos frutos e 
idade. 
 
Questão 063 
 

As plantas de importância econômica podem ser propagadas por sementes  ou 
pelo plantio de partes vegetativas da planta-mãe. 

 
O método que se baseia na capacidade que certas partes das plantas possuem para, 
quando destacada da planta-mãe, formar uma nova planta completa é chamado de 
propagação por sementes . 
 
Questão 064 
 
De acordo com as suas características morfológicas, fisiológicas e anatômicas, as 
plantas  xerófilas  ou xerófitas  são as que se ajustam bem a ambientes secos e áridos, 
por possuírem forma, funções e estruturas adaptadas a esses ambientes. 
 
Questão 065 
 

A cultura de hortaliças ― fruticultura  ― é uma atividade de caráter intensivo no uso da 
terra, dos tratos culturais, de trabalhadores, de fertilizantes e de insumos, entre outros, e, 
por esse motivo, caracteriza-se como uma atividade típica da pequena produção. 
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Questão 066 
 

Pequena extensão de terra, uso intensivo de mão-de-obra familiar, pouco investimento de 
capital, emprego reduzido de tecnologias, produção mais voltada para o consumo, 
contratação de empregados em períodos de safra e de criação de pequenos animais são 
as principais características da agricultura familiar. 
 
Questão 067 
 

Uma classificação das empresas agrícolas, em função da diversidade das gestões 
administrativas quanto ao aspecto econômico, é o arrendamento , que consiste em o 
arrendador ceder a propriedade, por um tempo determinado, ao arrendatário ou rendeiro, 
mediante pagamento, o que lhe dará o direito de auferir rendas na propriedade. 
 
Questão 068 
 

A exploração agrícola pode ocorrer por parceria  ― agrícola, pastoril, agro-industrial e 
extrativa ― que existe em duas formas: parceria com a posse direta da terra e sem a 
posse da terra (o colonato ou co-participação). 
 
Questão 069 
 

O preço de um determinado produto agrícola no mercado é estabelecido pela 
interação entre a procura e a oferta desse produto. 

 
Em vista disso, sendo inversa  a relação entre a procura e o preço, e direta  a relação 
entre o preço e a oferta, pode-se concluir que maior a procura, maior o preço, e maior a 
oferta, maior o preço. 
 
Questão 070 
 

A principal vantagem na diversificação  das atividades  em uma exploração 
agrícola é a diminuição dos riscos e das incertezas que a acometem.  

 
Dessa forma, pode-se afirmar que, quanto maior é o número de culturas e criações, 
menores serão as variações anuais da renda líquida total da fazenda.   
 
Questão 071 
 

Os diversos agentes  que desenvolvem suas funções na comercialização dos produtos 
agrícolas acrescentam utilidades de tempo, de lugar e de forma a esses produtos, sendo 
que o comerciante, o produtor e o intermediário são, respectivamente, os agentes 
criadores de cada uma das utilidades. 
 
Questão 072 
 

Dentre as várias características do mercado de concorrência pura  se inclui 
pequena dimensão de cada vendedor ou cada comprador em relação ao mercado.  

 
A quantidade de um determinado produto ofertada por cada produtor ou adquirida pelo 
comprador é tão pequena em relação à quantidade ofertada pelo mercado inteiro, que 
esses agentes econômicos são meros tomadores de preços no mercado, situação rara no 
mercado dos produtos agrícolas. 
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Questão 073 
 

A atividade  zootécnica  abrange as seguintes formas de exploração, correspondendo, 
cada uma, a seu tipo de criação: avicultura - aves; bubalinocultura - búfalos; suínocultura - 
porcos; apicultura - abelhas; fumicultura - fungos; piscicultura - peixes; ovinocultura - 
ovelhas; caprinocultura - cabras; cunicultura - coelhos; sericicultura - bicho da seda. 
 
Questão 074 
 
A atividade zootécnica que se dedica à exploração de raízes é a ranicultura . 
 
Questão 075 
 
Em  uma  criação  de animais, o desfrute  constitui o número ― expresso em 
percentagem ― de  animais  abatidos em relação ao efetivo do rebanho, no período de 
um ano. 
 
Questão 076 
 
Conceitualmente, a agropecuária  inclui as atividades de produção de plantas e de 
animais e a agroindústria de beneficiamento e transformação dos produtos de origem 
vegetal e animal. 
 
Questão 077 
 
A agroindústria de  transformação  é aquela que se dedica a imprimir uma nova 
característica organoléptica ao produto, seja ele de origem animal ou vegetal. 
 
Questão 078 
 
Dentre as atividades do Técnico em Agropecuária a serem desenvolvidas na propriedade, 
exclui-se a função de planejar , a qual consiste em pensar antecipadamente a ação que 
será executada. 
 
Questão 079 
 

Por ocasião da compra de um imóvel rural , vários aspectos importantes devem ser 
levados em consideração, dentre os quais, os fins a que se destina o imóvel, além de 
outros elementos que devem ser observados, como as instalações já existentes, a 
fertilidade da terra, a topografia, as aguadas, a localização, a comunidade e a vizinhança 
em que está inserido, o tamanho, o título e o preço do imóvel, os quais devem servir ao 
tipo de exploração. 
 
Questão 080 
 
Quando da seleção de um imóvel rural para compra, visando-se exploração econômica, 
dois aspectos, em relação às construções rurais , devem ser verificados, tais como: se 
as instalações existentes ― curral, cercas, açudes, entre outras ― estão em bom estado 
de conservação e se elas são adequadas para as atividades que se pretende 
desenvolver. 
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Questão 081 
 
A caprinocultura e a ovinocultura têm como instalação para o abrigo e a proteção dos 
animais, o aprisco , que é o nome que se dá ao curral do gado caprino e ovino. 
 
Questão 082 
 
Com vistas à instalação  e aos equipamentos  da exploração de suínos, o hábito 
alimentar monogástrico-onívoro desses animais não deve ser levado em consideração. 
 
Questão 083 
 
As funções  econômico-administrativas  são as ações dos órgãos de pessoal sobre os 
elementos do patrimônio, que se concretizam através de uma série de processos 
constantes e sucessivos, que se subdividem em internos e externos à propriedade. 
 
Questão 084 
 
A contabilidade agrícola tem como finalidade informar aos gestores e às pessoas 
interessadas no patrimônio da empresa agrícola todas as modificações e variações 
ocorridas no patrimônio econômico-administrativo. 
 
Questão 085 
 
Na contabilidade agrícola, o ativo compreende os bens e direitos já pertencentes à 
empresa ou entidade que podem ser expressos pelos seguintes elementos patrimoniais: 
capital fundiário, terras e águas, benfeitorias, direitos, servidões e capital de exploração. 
 
Questão 086 
 

A organização e a gestão da exploração de pessoas é a área de conhecimento das 
Ciências Humanas estudada pela administração rural . 
 
Questão 087 
 

Representando-se matematicamente a função de produção  como Y¹ o produto 
milho e X¹ o insumo (nitrogênio), tem-se a função de produção Y¹ = f (X¹), indicando que a 
quantidade de milho depende da quantidade de nitrogênio utilizada.  

 
Nesse caso, deve-se considerar os demais insumos necessários à obtenção do produto 
milho como dados constantes e, então, tem-se Y¹ = f (X¹) (X, X², X³........Xn). 
 
Questão 088 
 
O Técnico em Agropecuária  é um dos responsáveis pela tomada de decisões na 
empresa ou na exploração agrícola e, para exercer essa atividade, ele deve adquirir 
conhecimentos de várias áreas do saber humano, tais como Agronomia e Economia, 
entre outras. 
 



_______________________________________________________________________ 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Técnico em Agropecuária – 15 

Questão 089 
 
Para atuar na sua profissão, o Técnico em Agropecuária  tem que estar registrado no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia – CREA, o órgão que 
fiscaliza o desempenho desses profissionais em defesa da sociedade em que o técnico 
atua, exercendo a profissão. 
 
Questão 090 
 
A assistência técnica e a extensão rural – ATER – são consideradas como as atividades 
do Técnico em Agropecuária mais importantes no seu dia-a-dia de trabalho, pois o acesso 
do produtor às informações de novas tecnologias, novos processos e técnicas de 
produção são dificultadas pela forma como a produção agrícola é obtida em um grande 
número de pequenas propriedades. 
 
Questão 091 
 
A palavra ciência , em seu sentido amplo, pode ser assumida simplesmente como o 
conhecimento de algo e, em sentido restrito, não significa um conhecimento qualquer, 
mas sim o conhecimento através do qual o homem não só apreende ou registra fatos, 
mas os demonstra por suas causas determinantes ou constitutivas. 
 
Questão 092 
 
O conhecimento popular  é analítico, explicativo, demonstrativo, sistemático, metódico, 
crítico, rigoroso e objetivo. 
 
Questão 093 
 
O conhecimento científico é ametódico, assistemático, fragmentário, ingênuo, aparente, 
acrítico e subjetivo. 
 
Questão 094 
 
O conhecimento científico  é aquele que se adquire através do emprego dos métodos e 
das técnicas próprios da investigação científica, consagrados pelos pesquisadores e 
cientistas de cada área do saber. 
 
Questão 095 
 
A pesquisa, genericamente, é a busca de um determinado conhecimento, enquanto a 
pesquisa científica constitui o conhecimento resultante do uso dos métodos e das 
técnicas científicas. 
 
Questão 096 
 
O método  dedutivo de pesquisa científica determina que, a partir de casos particulares 
estudados experimentalmente, se pode estabelecer uma lei geral que inclui outros casos 
não estudados. 
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Questão 097 
 
O método  indutivo de pesquisa científica estabelece que, a partir de premissas gerais 
(leis gerais), chega-se a conclusões para os casos particulares (leis particulares). 
 
Questão 098 
 
Em um trabalho científico , a hipótese pode ser falsa ou verdadeira, e, mesmo assim, a 
investigação terá cunho científico, pois o que importa, além do uso de métodos e técnicas 
científicos, é o modo, a forma como ele foi feito.  
 
Questão 099 
 

Na pesquisa científica da Sociologia  ― que tem como objeto de investigação a estrutura 
e o comportamento de grupos humanos, ou seja, o homem ― os instrumentos de coleta 
de dados são a entrevista, o questionário e os formulários. 
 

Questão 100 
 

A hipótese  é a solução do problema ainda não testada, podendo ser verdadeira ou falsa, 
sendo que, quando verdadeira, passa a ser a solução do problema proposto. 
 

 
 

* * * 
 
 
 


