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10.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 10.1: 
 
           Tabela 10.1 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Atendimento ao tema 
proposto na questão 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. 

15 

2 
Conhecimento técnico-
científico sobre a 
matéria 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

15 

3 

Clareza de 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista 
defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 

15 

4 
Utilização adequada da 
Língua Portuguesa 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, constituição dos parágrafos conforme o 
assunto abordado, estruturação dos períodos no interior dos 
parágrafos (coerência entre porções textuais, relação lógica entre as 
ideias propostas, emprego adequado de articuladores no interior das 
porções textuais). 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
demais aspectos (1, 2 e 3),  o de nº 4, “Utilização adequada da 
Língua Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

15 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA 60 

 
10.4 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por uma 
Banca Corretora, conforme os aspectos mencionados na Tabela 10.1, cuja pontuação máxima será de 
60 (sessenta) pontos. O candidato deverá obter 30 (trinta) pontos ou mais do total da pontuação 
prevista para a Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
10.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. 
As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a 
finalidade de avaliação da Prova Discursiva. 
10.6 O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) 
linhas permitida para a elaboração de seu texto. 
10.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta. 
10.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da 
questão, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
10.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se 
apenas para as informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
10.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
 a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 



 b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
 c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
 d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
 e) não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco;  
 f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, 
outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
10.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de 
linhas, previstos no subitem 10.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
 
As provas foram corrigidas em um ambiente eletrônico, no qual as folhas de respostas foram 
digitalizadas e a identificação do candidato foi omitida, portanto não existem anotações na folha 
de resposta do candidato. A Banca Examinadora avaliou o desempenho do candidato 
considerando o texto desenvolvido e a adequação desse texto aos critérios dispostos no Edital e 
ao espelho de correção divulgado. 
 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

 
ADMINISTRADOR 

1) Relacione os princípios da administração que norteiam as funções e responsabilidades 

do administrador. 
 
R.: Os princípios da Administração que norteiam as funções e responsabilidades do 
administrador são: - Processar informações de várias fontes internas e externas de forma 
integrada e disseminar essas informações às pessoas envolvidas com a empresa; - 
Relacionamento com pessoas dentro e fora da organização, motivando e comunicando; - Manter 
contato constante com seus pares; - Lidar com vários assuntos ao mesmo tempo; - Tomar 
decisões, com bom senso, obtendo consenso e fazendo acontecer; - Buscar causas de 
problemas e suas soluções; - Introduzir melhorias e mudanças constantes, sendo inovador e 
empreendedor; - Buscar novas oportunidades de negócios; - Negociar com os  públicos-alvo, 
aplicando os conceitos de governança corporativa; - Zelar pela lucratividade, sobrevivência e 
sustentabilidade; - Manter equilíbrio entre teoria e prática; - Buscar, em outros ramos do 
conhecimento humano, conceitos e informações para ampliar a efetividade da aplicação desses 
princípios; - Estabelecer prioridades; - Fazer prevalecer o interesse geral; - Liderar e motivar 
equipes;  ouvir, comunicar e manter um sistema de comunicação claro e efetivo entre as pessoas; 
trabalhar com equipes inter e multidisciplinares; - desenvolver competências; ensinar; incentivar 
iniciativas, criatividade e inovações pessoais; mediar e eliminar conflitos; - Ser ético e justo, ter 
moral, respeitar o direito das pessoas e dar bons exemplos; - Reconhecer e valorizar o bom 
trabalho das pessoas; remunerar esse trabalho de forma compatível, promovendo a cooperação; 
- Ter consciência de que o êxito de seu trabalho, na obtenção dos resultados esperados pela 
direção da empresa, depende do aval do toque humano, ou seja, da colaboração das pessoas; 
- Interligar as atividades exercidas pela empresa, prover a divisão do trabalho e organizar 
recursos; criar o trabalho em equipe, compartilhado, para ampliar a inteligência coletiva; - 
Estabelecer com equilíbrio normas e graus de poder, autoridade, obrigações, deveres, 
responsabilidades e direitos das pessoas; estabelecer níveis de hierarquia e unidade de 
comando; - Combater o excesso de papelada, burocracia e de centralização de poderes; - 
Exercer o poder e aplicar sanções com coerência e justiça; manter a disciplina; - Planejar, 
organizar, dirigir e controlar objetivos, estratégias e ações, de forma quantitativa e qualitativa; - 
Conhecer as técnicas e as aplicações das cinco funções da Administração, às áreas da empresa; 
- Conhecer como funcionam os processos de cada área da empresa, e observar a interligação e 
o funcionamento conjunto dessas áreas. 
 
 
ANALISTA DE REDES E SISTEMAS 

1) Muitas empresas têm grandes quantidades de informações confidenciais on-line – 

segredos comerciais, plano de desenvolvimento de produtos e serviços, estratégias de 

gestão, análises financeiras, etc. Diante do exposto, explique de que maneira é possível, 

para um analista de redes e sistemas, garantir a segurança do patrimônio de dados de 

uma organização, apresentando quais equipamentos de rede, softwares e procedimentos 

podem ser utilizados nas empresas, conforme os diferentes tipos de redes, para melhorar 

a segurança dos dados.  



 

R.:  De acordo com a governança de TI, é possível planejar e elaborar estratégias que possam 
melhorar o desempenho dos recursos de TI sob uma perspectiva holística. A integridade dos 
dados de uma empresa é uma questão muito importante e, para melhorar a segurança dos dados 
em uma rede, é necessário que se tenha um firewall, um dispositivo de segurança de rede que 
monitora o tráfego da rede, podendo autorizar ou bloquear itens específicos. Um firewall atua 
como uma defesa para um computador local, contra vírus, worms, cavalos de troia e ataques de 
invasores. O firewall pode ser um hardware ou um software. Outro recurso pertinente à 
segurança de dados é a técnica de backup, que se refere a uma cópia de segurança. É 
importante que sejam feitas mais de uma cópia dos dados da empresa e armazenadas em locais 
estratégicos para evitar perda desses dados. Existem meios físicos e virtuais para se fazer um 
backup. Os dados podem ser salvos em um computador diferente do servidor, em uma mídia 
com alta capacidade de armazenamento, contudo é importante que uma das cópias em mídia 
seja armazenada em um local longe do prédio onde a Instituição está localizada, para que, caso 
haja alguma catástrofe como tempestade ou incêndio no local, esses dados possam ser 
preservados. O armazenamento em nuvem também é importante, mas deve ser feito com 
empresas idôneas para que não ocorra a venda desses dados a concorrentes ou afins. Saber 
qual é o melhor tipo de infraestrutura a utilizar também pode auxiliar na proteção dos dados da 
empresa. Existem diferentes tipos de rede: LAN, que é uma rede local, a WAN que são redes 
distribuídas geograficamente, a WLAN que funciona como uma rede local mas não existe a 
necessidade de ser cabeada. É necessário conhecer o objetivo de cada uma para entender o 
funcionamento do roteador e como ele deve ser configurado conforme especificidades da rede. 
Além disso, para garantir a segurança de dados, é necessário conhecer os tipos de rede como 
Intranet, Extranet e Internet. A virtualização também pode auxiliar no contexto de preservação 
dos dados. Enfim, são vários recursos que envolvem a preservação dos dados em uma rede, 
desde a criação de uma senha segura pelo usuário do sistema até a utilização de backups 
complexos.  
 

CONTADOR 

1) A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF, 

autarquia Estadual, deverá observar as orientações e os procedimentos contábeis 

aplicados ao setor público. Nesse contexto, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público (MCASP – 7ª edição) define que “orçamento é o instrumento de planejamento de 

qualquer entidade, pública ou privada, e representa o fluxo de ingressos e aplicação de 

recursos em determinado período. Para as entidades do setor público, é de vital 

importância, pois é a Lei Orçamentária que fixa a despesa pública autorizada para um 

exercício financeiro”. 
Em face do exposto e considerando os termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, referente à Despesa Orçamentária nas entidades do setor público, redija 
um texto dissertativo no qual você a conceitue e a classifique (orçamentária e 
extraorçamentária), classificando-a, também, quanto ao impacto na situação patrimonial 
líquida para fins contábeis.   
 

R.: É desejável que o candidato conceitue a despesa orçamentária pública como um conjunto de 
dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços 
públicos prestados à sociedade. Os dispêndios, assim como os ingressos, são classificados em 
orçamentários e extraorçamentários. Dessa forma, despesa orçamentária é toda transação 
que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para 
ser efetivada. Dispêndio extraorçamentário é aquele que não consta na lei orçamentária anual, 
compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de 
restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos 
transitórios. Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada quanto ao 
impacto na situação patrimonial líquida em: Despesa Orçamentária Efetiva - aquela que, em 
geral, o comprometimento do orçamento (empenho) não constitui o reconhecimento de um bem, 
um direito ou uma obrigação correspondente. Despesa Orçamentária Não Efetiva – aquela 
que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) constitui o reconhecimento de um 
bem, um direito ou uma obrigação correspondente. Em geral, a despesa orçamentária efetiva é 
despesa corrente. Entretanto, pode haver despesa corrente não efetiva como a despesa com a 
aquisição de materiais para estoque e a despesa com adiantamentos, que representam fatos 



permutativos. A despesa não efetiva normalmente se enquadra como despesa de capital. 
Entretanto, há despesa de capital que é efetiva como as transferências de capital, que causam 
variação patrimonial diminutiva e, por isso, classificam-se como despesa efetiva. 
 
 

ECONOMISTA 

1) O "tripé macroeconômico" passou a integrar a estrutura da política econômica 

brasileira em 1999. Considerando o exposto, discorra sobre o "tripé macroeconômico", 

mencionando os elementos que o fundamentam, bem como apresentando uma breve 

explicação de cada um deles.  
 

R.: O tripé macroeconômico, constituído pela combinação entre meta de superávit primário, 

câmbio flutuante e metas de inflação, foi muito bem-sucedido no que se refere a alcançar os 

objetivos para os quais foi pensado. O tripé foi desenhado em 1999 para alcançar três objetivos, 

a saber: estabilizar/reduzir a relação dívida pública/PIB, garantir a estabilidade da taxa de 

inflação e permitir que a política monetária fosse conduzida com vistas ao atendimento de 

objetivos domésticos, em vez de ser desenhada em função das necessidades de ajuste do 

balanço de pagamentos. Esses três objetivos foram cumpridos e, sob esse ponto de vista, o tripé 

foi muito bem-sucedido. 

Além da manutenção do tripé macroeconômico, a valorização cambial, em função da grande 
entrada de dólares devido ao expressivo aumento do superávit comercial e da entrada de capitais 
estrangeiros (Investimento Estrangeiro Direto, empréstimos e capitais especulativos), foi ainda 
maior do que aquela verificada no governo FHC. Os expressivos saldos da balança comercial, 
que atingiram o pico de US$ 46 bilhões em 2006, mais do que equilibraram os déficits da balança 
de serviços e tornaram as contas-correntes superavitárias de 2003 a 2007. Esses superávits 
comerciais deveram-se ao enorme superávit do setor exportador de commodities, em função do 
aumento do volume exportado, especialmente para a China, e da melhoria de seus preços. Ao 
mesmo tempo, o câmbio valorizado desestimulou as exportações industriais e estimulou as 
importações, com crescentes déficits na balança comercial da indústria. 
 
 

ESTATÍSTICO 

1)  Apresente a construção de um teste de hipóteses para a média populacional, supondo 

a variância populacional desconhecida, com todos os passos e suposições necessários. 
 

R.: Espelho de resposta 

Quando a variância populacional não é conhecida, o teorema do limite central não é aplicável, 
mas, supondo normalidade da população da característica em estudo, podemos usar a 
distribuição t e o procedimento é o seguinte: 
 
Definição as hipóteses: as hipóteses a serem testadas podem ser do tipo: 
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Estatística do teste:  Como a variância populacional 2 é desconhecida e supondo X com 

distribuição Normal, a estatística do teste será t=
n/s

μX −
  t(n-1).   Assim, sob H0 e com as 

informações obtidas na amostra, o valor da estatística do teste será:    to = 
n/s

μx 0−
 

 

Região crítica ou de rejeição: Para grandes amostras (n30), mesmo que o desvio padrão 
populacional não seja conhecido, podemos usar a distribuição normal como aproximação da 
distribuição t de Student na determinação das regiões criticas. Assim, teremos: 
 
Teste bilateral:  

  - Se n30, RC corresponde aos valores de z tais que 2/αzz −  ou  2/αzz   



- Se n<30, RC corresponde aos valores de t tais que 2/αtt −  ou  2/αtt  , onde 2/αt  é obtido 

com (n-1) graus de liberdade. 
 
Teste unilateral à direita:   

- Se n30, RC corresponde aos valores de z tais que  αzz   

- Se n<30, RC corresponde aos valores de t tais que αtt  , onde t  é obtido com (n-1) graus 

de liberdade. 
 
Teste unilateral à esquerda:  

- Se n30, RC corresponde aos valores de z tais que  αzz −  

- Se n<30, RC corresponde aos valores de t tais que αtt −  , onde − t  é obtido com (n-1) 

graus de liberdade 
 

Decisão: Se o valor da estatística do teste to (ou zo quando n30) pertencer à região crítica RC, 

rejeita-se a hipótese H0  ao nível  de significância. Caso contrário, não se pode                     rejeitá-
la. 
 

JORNALISTA 

1) Fatos ligados a desastres e catástrofes ambientais são abordagens comuns nos 

noticiários. Supondo a divulgação de artigos científicos que identificam o aumento do 

desmatamento na Amazônia no último ano, cite dois critérios de noticiabilidade/valores-

notícia e explique como eles se relacionam com essa pauta ambiental.   
 

R.: Explorar os valores-notícia pode significar um maior interesse da informação por parte do 
público, pois tratam-se de “fatores de interesse da notícia”. O valor-notícia é um conjunto de 
características que despertam atenção, provoca o interesse ou confere relevância a 
determinados fatos que serão reunidos sob a forma de um produto específico do jornalismo, a 
notícia. 
É correto citar até quatro critérios de noticiabilidade/valores-notícia, que podem ser explorados 
pelas pautas ambientais, sobretudo ligadas às catástrofes e desastres ambientais, a saber: 
atualidade, relevância, interesse e proximidade.  
Em relação à atualidade, não há nada mais velho que o jornal de ontem e, portanto, o novo é o 
primeiro quesito da notícia. Pensando em resultados de pesquisa que acabaram de ser 
divulgados sobre desmatamento na Amazônia, é relevante o jornalista relatar o mais breve 
possível para que a matéria não seja divulgada após diversos outros meios já divulgarem.  
Tratando-se da relevância, é correto afirmar que o aumento do desmatamento é um tema 
relevante e de interesse público, haja vista que pode ter impacto nas questões climáticas e na 
vida das pessoas, sobretudo daquelas que moram na região. Além disso, temas ambientais estão 
na agenda da opinião pública, especialmente grupos ativistas que estão sempre antenados 
nessas questões. 
A proximidade diz respeito ao que está mais próximo, seja no sentido físico, seja no psicológico, 
ou seja, é o que nos comove mais. Pensando no impacto junto aos moradores da Amazônia, a 
proximidade seria mais física. Em relação aos ativistas, com a possibilidade do acesso à 
informação pela internet, a proximidade é mais psicológica. 
 

NÍVEL SUPERIOR 

 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

1) O recurso solo é a base de toda produção agrícola, por isso é fundamental conhecê-lo 

para que seu uso seja sustentável. Entretanto, o complexo regional da Amazônia foi, 

durante muito tempo, uma região desconhecida e seus solos eram uma incógnita. 

Acreditava-se que os solos dessa região fossem, em sua maioria, constituídos por solos 

hidromórficos situados em várzeas úmidas e planícies pantanosas, porém, hoje, sabe-se 

que esses solos correspondem a menos de 10% da área total da Amazônia.  Assim, a 

maior parte dos solos da Amazônia está em locais bem drenados, denominados “terras 

firmes”. Além disso, a exuberância da floresta amazônica fez com que os primeiros 



exploradores acreditassem que os solos eram muito férteis. Todavia, hoje, é sabido que 

boa parte dos solos amazônicos é pobre em nutrientes. Outra informação errônea que se 

difundiu sobre os solos Amazônicos é que eles são, em sua maioria, arenosos. Esses 

conhecimentos são fundamentais para o sucesso de qualquer cultivo em solo amazônico. 

Com base no exposto, por que os solos da Amazônia são, em sua maioria, argilosos e 

pobres em nutrientes? 
 
R.: Primeiramente é importante salientar que o clima é o fator individual mais importante na 
definição do tipo e intensidade de atuação do intemperismo. Além disso, a água no solo é o 
principal agente de intemperismo das rochas e da transformação química dos minerais 
(dissolução, hidratação, hidrólise, oxidação, etc.) e, à medida que aumenta a temperatura média 
do ambiente, aumenta a velocidade das reações químicas. Por isso é importante ressaltar que a 
Amazônia situa-se na região equatorial e possui um clima quente e úmido (correspondente ao 
grupo A de Koppen), com elevada precipitação e altas temperaturas médias. Nessa condição 
ambiental apresentada, é favorecido o intemperismo químico das rochas (transformação química 
dos minerais primários para minerais secundários - argilas), ocorrendo intensa lixiviação de sílica 
e cátions básicos (Ca2+, Mg2+, K+), sendo estes últimos alguns dos principais nutrientes das 
plantas. Grande parte desses nutrientes está imobilizada na biomassa da floresta amazônica e 
não no solo. Assim, esses solos apresentam poucos cátions adsorvidos às cargas elétricas 
negativas de seus coloides, que, por sua vez, possuem baixa capacidade de troca de cátions 
(CTC), devido ao predomínio de caulinita e óxidos formados pelo intenso intemperismo. A 
atuação do clima explica também porque os solos arenosos não são predominantes na 
Amazônia, pois, mesmo em solos onde o material de origem foi composto de rochas ígneas 
ácidas, o intenso intemperismo condicionou a formação de muitos minerais de argilas. Assim, 
solos arenosos nessa região somente existem em áreas sedimentares ativas próximas a rochas 
areníticas, condições estas menos comuns na Amazônia. 
 
FISCAL AGROPECUÁRIO ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

1)  Os agrotóxicos são substâncias químicas sintéticas projetadas para interagir, de forma 

deletéria, junto aos organismos-alvo, sejam eles plantas daninhas, fungos, nematoides, 

insetos, ácaros e demais organismos que afetam a produtividade das culturas. Todavia, o 

custo do desenvolvimento de tais insumos e o oligopólio das empresas fornecedoras faz 

com que o custo do produto se eleve em níveis dramáticos para alguns agricultores que, 

desvirtuando-se dos princípios da ética e honestidade, passam a utilizar os agrotóxicos 

contrabandeados e importados ilegalmente. 

Atualmente, estima-se que mais de 20% dos agrotóxicos usados no Brasil são de origem 

ilegal e podem comprometer a saúde de nossa sociedade e a qualidade de nosso meio 

ambiente. Considerando o exposto, discorra a respeito dessa problemática, abordando os 

crimes cometidos por quem se encontra inserido nesse tipo de atividade (contrabando) e 

o papel da Fiscalização Agropecuária para impedir esse fenômeno no Brasil. 
 
R.: O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos em nível mundial, tanto no contexto da 
produção vegetal como também na produção de alimentos de origem animal. Todavia um dos 
principais problemas produtivos são os altos custos com agrotóxicos e a elevada necessidade 
desse uso, considerando a diversidade de pragas e doenças que acometem o desenvolvimento 
das culturas. 
Em grande parte, os agrotóxicos possuem valores estabelecidos em dólares e, em um cenário 
de desvalorização da moeda local (Real), os agricultores precisam pagar cada vez mais alto para 
ter essa tecnologia na sua produção. Ademais, o oligopólio formado por poucos desenvolvedores 
de agrotóxicos encarece ainda mais esses insumos. 
Em um cenário como esse, os agricultores se sentem tentados a burlar a lei, recorrendo a 
artifícios ilegais para continuar utilizando esses agrotóxicos. Tais artifícios estão no campo do 
uso de agrotóxicos importados ilegalmente ou, ainda, vindos de fontes não confiáveis (o que 
chamamos de produtos pirateados, considerando haver diferenças entre a molécula original e a 
pirateada). Em todos os casos em que esse descaminho ocorre, não existe a mínima garantia 
de que a aplicação do produto renderá resultados satisfatórios e que não coloquem em risco o 
meio ambiente e a saúde de pessoas e animais. 
Os crimes ligados a esse descaminho podem ser classificados como Ambientais (Lei Federal 



9.605/98), Civis (Artigo 334 do Código Civil – Lei Federal 10.406/2002), Produtivos (Lei Federal 
7.802/89 – Lei dos Agrotóxicos) e Crime de Sonegação Fiscal, além de outros previstos em leis 
estaduais. Em todos os casos, a reclusão mínima é de dois anos, além das penalidades ligadas 
a multas (pesadas, no quesito ambiental). 
Mediante o exposto, percebe-se que a função da Fiscalização Agropecuária em coibir essas 
condutas se estabelece como um grande desafio, que passa pela conscientização dos 
produtores quanto aos efeitos danosos provocados pelo uso de tais insumos e pelo uso da de 
sua força administrativa, no que tange a intensificar as fiscalizações em regiões de fronteiras, 
nas estradas, portos e aeroportos, isso de modo integrado (Fiscais Federais e Estaduais), para 
que se cumpram as determinações das mais diferentes leis federais e estaduais. É papel, 
portanto, da Fiscalização Agropecuária, em conjunto com as forças nacionais de segurança, 
estabelecer que esses crimes não compensam. 
 

FISCAL AGROPECUÁRIO ENGENHEIRO FLORESTAL 

1) A identificação de madeiras tropicais não é uma tarefa simples e necessita de um 

aprendizado apropriado. As características macroscópicas da madeira podem ser 

reunidas em dois grupos distintos: as organolépticas e as anatômicas, e, geralmente, são 

utilizadas para identificação macroscópica da madeira. A respeito do método de 

identificação macroscópica da madeira, discorra sobre os materiais utilizados na 

identificação; a vantagem e a desvantagem do método; e os três parâmetros mais 

utilizados para identificação dentro de cada grupo. Em seguida, descreva sobre como é 

possível identificar as madeiras, considerando a densidade e a visibilidade dos vasos. 
 

R.: Os materiais utilizados na identificação macroscópica da madeira são lupa conta-fios ou lupa 
de mão, amostras de madeira de diferentes tamanhos e navalha e/ou lâmina afiada. A 
identificação macroscópica tem a vantagem de requerer instrumentos simples, ser mais prática 
e rápida, podendo ser executada em qualquer lugar, além de permitir a identificação da maioria 
das madeiras comerciais conhecidas atualmente no país. Apresenta, como desvantagem, a 
possibilidade de ser restritiva quando há necessidade de uma avaliação mais detalhada da 
estrutura anatômica, como no caso de espécies florestais pouco conhecidas, muito similares e/ou 
apresentando maior grau de dificuldade no reconhecimento de sua madeira. As observações 
podem ser limitadas, quando se deseja uma identificação botânica segura em nível específico, 
restringindo-se, nesses casos, a determinação do gênero ao qual pertence a madeira. Os 
parâmetros do grupo das características organolépticas envolvem cor, odor, gosto, grã, textura e 
densidade. Já os parâmetros das características anatômicas envolvem aspectos relacionados 
aos anéis de crescimento (ou camadas de crescimento), bem como a forma, tamanho ou 
distribuição de elementos celulares, como: vasos (ou poros), parênquima axial e raios 
parenquimáticos. Em relação à densidade, como o peso é uma das características sensoriais 
percebidas pelo ser humano, pode ser bastante útil na identificação. Quanto à classificação 
macroscópica de madeira, a denominação usada popularmente é “peso da madeira”, classificada 
em leve ou pesada. A visibilidade dos vasos está associada ao diâmetro tangencial dos vasos e 
ao limite de cada observador em visualizá-los a olho nu (vista desarmada), e este pode ser 
classificado como: vasos que podem ser visíveis a olho nu, distinto apenas sob lente (10X) ou 
indistintos mesmo sob lente (10x). 
 
 

FISCAL AGROPECUÁRIO MÉDICO VETERINÁRIO 

1) Considerando o Decreto nº 25.583 de 28/12/2005, que determinou as medidas de Defesa 

Sanitária Animal a serem executadas no Âmbito do Estado do Amazonas, descreva o que 

essa norma entende por “médico veterinário oficial” e que tipo de acesso esse 

profissional terá mediante apresentação da carteira funcional em ações de Defesa 

Sanitária Animal, o apoio com o qual ele poderá contar para o exercício de suas funções 

e quais são as punições para aqueles que impedirem o seu acesso. 
 

R.: Considera-se Médico Veterinário Oficial, para efeito do Decreto n°25.583 de 28/12/2005, o 
profissional integrante da Secretaria de Estado de Produção Rural - SEPROR, encarregado das 
ações de Defesa Sanitária Animal. Os médicos veterinários oficiais, encarregados das ações de 
Defesa Sanitária Animal, terão, mediante apresentação da carteira funcional, livre acesso às 
propriedades rurais, estabelecimentos avícolas, criatórios de suínos, centrais de inseminação e 



de transferência de embriões, veículos de transporte de animais, produtos e subprodutos de 
origem animal, produtos biológicos e quimioterápicos, locais de concentrações de animais, 
estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário ou ainda fiscalizar e 
inspecionar quaisquer lugares onde possam existir animais, produtos e subprodutos de origem 
animal, seus despojos e que possam colocar em risco os programas de Defesa Sanitária Animal, 
devendo adotar todas as medidas sanitárias previstas na legislação vigente. A Secretaria de 
Estado de Produção Rural - SEPROR, através dos servidores responsáveis pelos programas de 
Defesa Sanitária Animal, poderá requisitar força policial civil, militar ou federal para o exercício 
pleno de suas funções, sempre que julgar necessário. O impedimento ou a não autorização das 
ações acarretará em multa, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 

1) Descreva as características do vírus da Raiva, abrangendo a sua suscetibilidade, 

transmissão, hospedeiros e os achados clínicos em cães e gatos. Em seguida, caracterize 

o seu diagnóstico clínico e laboratorial. 
 

R.: O vírus da raiva tem como característica ser o protótipo do gênero Lyssavirus, da família 
Rhabdoviridae. Em relação à suscetibilidade, todos os animais de sangue quente são vulneráveis 
à infecção pelo vírus da raiva, mas os mamíferos são os únicos vetores e reservatórios 
conhecidos na natureza. No que diz respeito à transmissão, está se dá pela mordida de um 
animal infectado, que tem o vírus da raiva na saliva. Outros modos de transmissão incluem a 
inalação de vírus aerossolizados, ingestão de tecido ou de secreções infectadas e infecção 
transplacentária. Referente ao hospedeiro e sua abrangência, os membros das famílias Canidae, 
Viverridae e espécies de quirópteros são os vetores mais capazes da doença. No que tange aos 
achados clínicos, verifica-se que a infecção pelo vírus da raiva é dividida, classicamente, em dois 
tipos principais: raiva furiosa e raiva paralítica. Em cães e gatos, durante a fase prodrômica, que, 
em geral, leva de 2 a 3 dias, é possível observar apreensão, nervosismo, ansiedade, isolamento 
e febre variável. O tipo furioso dura de 1 a 7 dias, os animais ficam inquietos e irritáveis, exibindo 
respostas exacerbadas a estímulos auditivos e visuais. Desenvolvem incoordenação muscular, 
desorientação ou convulsões generalizadas. Se não morrerem durante uma convulsão, é 
possível que tenham um estágio paralítico curto e em seguida morram. Por fim, em relação à 
caracterização do diagnóstico clínico e laboratorial, suspeita-se de raiva por causa de 
anormalidades neurológicas. Assim, deve-se considerar raiva em qualquer animal que 
desenvolva subitamente alterações comportamentais profundas ou características de paralisia 
de neurônio motor inferior, ou ambas. O teste definitivo é a demonstração do antígeno do vírus 
da raiva pelo teste do anticorpo fluorescente (AF) direto em tecido cerebral. 
 
 
 
 
 
 

 


