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NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo: ENGENHEIRO FLORESTAL 
 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 
 

2. Esta prova contém 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de Meio 
Ambiente, 05 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de 
impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova 
terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término às 18:30h (horário local). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 30. 
 
 

4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte 
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
 

5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 
11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE 
AS QUESTÕES DE 01 A 10. 
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Infância abandonada 

 
A UNICEF acaba de apresentar 
estatísticas sobre a situação da 
infância no Brasil que reforçam um 
quadro alarmante de falta de atenção 
ao menor. O primeiro desses dados, 
baseado na Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílios (PNAD), do 
IBGE, mostra que quase 240 mil 
jovens com menos de 18 anos são 
hoje chefes de família. Em outras 
palavras, são adolescentes – que pela 
lei ainda não podem ser responsabilizados por seus atos – com 
atribuições como sustentar uma casa ou mesmo criar filhos. Essas 
crianças com papéis de adultos em quase sua totalidade deixaram a 
escola mais cedo (ou nem chegaram a frequentá-la), tentaram se colocar 
no mercado de trabalho antes do tempo, engravidaram sem 
planejamento, foram abandonadas nas ruas ou assumiram a guarda de 
irmãos mais novos. Em todas as circunstâncias, são vítimas do descaso, 
da pobreza e de uma situação de completa falta de assistência do 
Estado. A UNICEF avança sobre essa premissa, mostrando que no País 
o Índice de Desenvolvimento Infantil está abaixo da média mundial e 
muito longe daquele verificado em nações desenvolvidas. Esse índice 
leva em consideração o percentual de crianças com pais e mães, a 
quantidade das que estão com as vacinas em dia, o grau de escolaridade 
e a taxa de mortalidade infantil. Nesses dois últimos aspectos, os 
números brasileiros revelam um desempenho lamentável. Em dez 
Estados brasileiros, a taxa de mortalidade entre crianças com até cinco 
anos supera a faixa de 30 por mil nascidos vivos. No Pará, a estatística é 
de absoluto descalabro: 10,4% das mortes de crianças com menos de um 
ano ocorrem por causas desconhecidas. No Acre e em Alagoas, a 
mortalidade infantil alcança 41,3 crianças por mil nascidos vivos. No 
campo da educação, a defasagem entre o Norte e o Sul do País fica 
evidente. A UNICEF aponta que quase 13% das crianças com 10 anos de 
idade não sabem ler. Número que cai para 1,2% no Sul do Brasil. No 
geral, apenas 64% das crianças brasileiras que entram na escola 
terminam o ensino médio. O resto fica pelo caminho. Se faz urgente uma 
reversão dessa situação. Afinal, que futuro o Brasil está planejando, se 
não cuida daqueles que vão dirigi-lo lá na frente? 
 

Carlos José Marques 
 

http://wwwterra.com.br/istoe/edicoes/2066/artigo141436-1.htm 

 

 

 
 
01. Quanto ao gênero textual, “Infância abandonada” apresenta características de um(a) 
(A) ensaio. 
(B) crônica. 
(C) editorial. 
(D) panfleto. 

 
 



 
02. O cerne da denúncia feita por Carlos José Marques reside no(na) 
(A) falta de investimento em saúde no Brasil. 
(B) alto índice de analfabetismo entre as crianças brasileiras. 
(C) descaso do governo com crianças e adolescentes brasileiros. 
(D) desnível existente entre nações desenvolvidas e não desenvolvidas. 
 
03. Para determinar o Índice de Desenvolvimento Infantil, não é levado(a) em conta o(a) 
(A) grau de escolaridade. 
(B) taxa de mortalidade infantil. 
(C) número de membros que compõem a família. 
(D) quantidade de crianças com as vacinas em dia. 

 
04. O autor do texto manifesta a necessidade de se combater o problema por ele apontado na seguinte 
passagem do texto: 
(A) “A UNICEF aponta que quase 13% das crianças com 10 anos de idade não sabem ler. Número que 

cai para 1,2% no Sul do Brasil” (linhas 31-33). 
(B) “No Pará, a estatística é de absoluto descalabro: 10,4% das mortes de crianças com menos de um 

ano ocorrem por causas desconhecidas” (linhas 28-29). 
(C) “Se faz urgente uma reversão dessa situação. Afinal, que futuro o Brasil está planejando, se não 

cuida daqueles que vão dirigi-lo lá na frente?” (linhas 35-36). 
(D) “A UNICEF avança sobre essa premissa, mostrando que no País o Índice de Desenvolvimento 

Infantil está abaixo da média mundial e muito longe daquele verificado em nações desenvolvidas” 
(linhas 20-22). 

 
05. Quanto às relações de retomada, é incorreto afirmar que 
(A) o pronome “que” refere-se a “adolescentes”, em “que pela lei ainda não podem ser responsabilizados 

por seus atos” (linhas 11-13). 
(B) “daqueles” reporta-se a “atuais governantes”, em “Afinal, que futuro o Brasil está planejando, se não 

cuida daqueles que vão dirigi-lo lá na frente” (linhas 35-36). 
(C) a forma “das” retoma “crianças”, em “Esse índice leva em consideração o percentual de crianças 

com pais e mães, a quantidade das que estão com as vacinas em dia” (linhas 22-24). 
(D) o relativo “que” refere-se a “estatísticas”, em “A UNICEF acaba de apresentar estatísticas sobre a 

situação da infância no Brasil que reforçam um quadro alarmante de falta de atenção ao menor” 
(linhas 1-5). 

 
06. Em relação ao período “No geral, apenas 64% das crianças brasileiras que entram na escola 
terminam o ensino médio” (linhas 33-34), é correto afirmar que 
(A) o verbo da oração principal é “entrar”. 
(B) o verbo da oração coordenada é intransitivo. 
(C) se trata de um período formado por três orações. 
(D) “ensino médio” tem a função sintática de objeto direto. 
 
07. No trecho “Em outras palavras, são adolescentes – que pela lei ainda não podem ser 
responsabilizados por seus atos – com atribuições como sustentar uma casa ou mesmo criar filhos” 
(linhas 10-14), a locução grifada tem a função de 
(A) retomar e reformular a informação anterior. 
(B) acrescentar um elemento decisivo à argumentação do autor. 
(C) introduzir uma informação de pouca importância para a questão levantada. 
(D) assinalar uma estratégia concessiva por meio da qual o autor introduz novas informações. 

 
08. Quanto aos parênteses no enunciado “Essas crianças com papéis de adultos em quase sua 
totalidade deixaram a escola mais cedo (ou nem chegaram a frequentá-la), tentaram se colocar no 
mercado de trabalho antes do tempo” (linhas 14-17), é correto afirmar que 
(A) assinalam uma digressão. 
(B) acrescentam uma reflexão. 
(C) isolam a informação anterior. 
(D) sinalizam a interrupção de uma ideia. 
 
 
 



09. Há características de ofício em  
(A) ”Impossível enviar documentação VG motivo atraso pagamento mensalidade PT. Favor enviar 

recibo assinado urgente PT”. 
(B) “Ilmo Senhor Diretor da E. E. XYZ, 

Solicitamos a V.S.ª permissão para utilizar, nos dias 14 e 15 deste mês, o ginásio de esportes de 
sua escola para a realização de uma campanha de doação de alimentos a crianças carentes. Certos 
de merecer sua atenção, subscrevemo-nos, atenciosamente”. 

(C) “Cláudia de Oliveira Melo, que atualmente ocupa o cargo de secretária, com exercício no 
Departamento de Ensino Médio, requer a V.S.ª se digne conceder-lhe auxílio-doença nos termos do 
artigo 143, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União”.  

(D) “Sueli Martins Silva, portadora do RG n.º....., residente e domiciliada à Tv. RXP, n.º 92, nesta cidade, 
é estudante deste estabelecimento de ensino, cursando atualmente o 3.º ano do Ensino Médio”. 

 
10. Quanto ao emprego dos pronomes de tratamento na redação oficial, é correto afirmar que 
(A) se deve usar a forma Vossa Senhoria para os governadores de Estado. 
(B) se deve usar o vocativo Digníssimo Senhor nas comunicações dirigidas ao reitor de uma 

universidade. 
(C) é dispensável o uso do superlativo Ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de 

Vossa Senhoria. 
(D) a forma Vossa Magnificência é utilizada em comunicações dirigidas aos cardeais, bispos e aos 

religiosos em geral. 
NOÇÕES SOBRE MEIO AMBIENTE 

 
11. O Sistema Nacional de Meio ambiente, estruturado pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, tem o 
Conselho Nacional de Meio Ambiente como 
(A) órgão central. 
(B) órgão superior. 
(C) órgão executor. 
(D) órgão consultivo e deliberativo. 
 
12. No estado do Pará, as licenças ambientais serão expedidas por tempo certo, a ser determinado pelo 
órgão ambiental, não podendo em nenhum caso ser superior a 
(A) 1 (um) ano. 
(B) 4 (quatro) anos. 
(C) 5 (cinco) anos. 
(D) 10 (dez) anos. 
 
13. É instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
(A) O zoneamento ambiental. 
(B) A compensação a municípios.  
(C) A avaliação de impactos ambientais. 
(D) O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. 
 
14. As águas salinas classe 2 podem ser destinadas 
(A) à proteção das comunidades aquáticas. 
(B) à recreação de contato primário. 
(C) à recreação de contato secundário. 
(D) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional. 
 
15. O lançamento de efluentes em águas de classe especial 
(A) é vedado. 
(B) deverá atender as condições e padrões de lançamento de efluentes. 
(C) observará as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e finais. 
(D) não deverá ocasionar a ultrapassagem das condições e padrões de qualidade de água. 
 
 

 

 

 



NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
16.  Quando um usuário exclui um arquivo ou pasta, e logo após desiste dessa ação, será necessário 
pressionar as teclas __________ para recuperar e recolocar no local de origem, o arquivo ou pasta, 
antes da exclusão. 
(A)  CTRL + K. 
(B)  CTRL + T. 
(C)  CTRL + Z. 
(D)  CTRL + N. 
 
17.  A janela “Painel de Controle” do Windows XP não fornece opção para 
(A)  adicionar ou remover programas. 
(B)  configurar o teclado e o mouse. 
(C)  gerenciar dispositivos. 
(D)  gerenciar bancos de dados. 
 
18.  A opção “comentários” permite ao usuário mostrar um comentário em uma determinada célula 
numa planilha no Microsoft Excel 2003, esta opção pertence ao menu: 
(A)  Arquivo. 
(B)  Dados.  
(C)  Exibir. 
(D)  Editar. 
 
19.  No Microsoft Word 2003, a janela “Salvar Como” permite ao usuário salvar um documento utilizando 
um dos tipos abaixo, exceto: 
(A)  Formato Executável (*.exe; *.com). 
(B)  Página da Web (*.htm; *html). 
(C)  Modelo de documento (*.dot). 
(D)  Formato Rich Text (*.rtf) 
 
20.  O ato de transferir arquivos do computador de um usuário para a Web é denominado: 
(A)  Download. 
(B)  Upload. 
(C)  NumLoad. 
(D)  EndLoad. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. A floresta tropical Amazônica é um bioma extremamente complexo e delicado que abriga diversos 
ecossistemas. Todos os elementos (clima, solo, fauna e flora) estão tão estreitamente relacionados que 
não se pode considerar nenhum deles como principal. Sobre as características do ambiente amazônico, 
identifique a alternativa correta a seguir. 
(A) A floresta amazônica ocupa uma vasta região da América do Sul, distribuída entre o Brasil, com 

cerca de 60%, e o restante (40%) por mais seis países: Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname e Venezuela. 

(B) Os rios amazônicos são classificados quanto às características e coloração de suas águas em rios 
de águas pretas, de águas claras e de águas brancas. Os rios de água preta, como o Negro, 
abrigam maiores quantidades da ictiofauna devido à presença de ácidos húmicos em suspensão. 

(C) Das três tipologias vegetais predominantes na Amazônia: Florestas de Igapó, Florestas de Várzea e 
Florestas de Terra Firme. As florestas de várzea possuem maior potencial madeireiro (volume por 
hectare) que as florestas de terra firme, embora ocupem uma área menor. 

(D) A exuberância da floresta amazônica em contraste com a pobreza da maioria dos solos em termos 
de nutrientes é explicada pelo rápido e eficiente processo de ciclagem de nutrientes e a distribuição 
acentuada de micorrizas que garantem às raízes uma absorção rápida dos nutrientes. 

 
 
 
 
 
 



22. O Código Florestal brasileiro - LEI N° 4771- estabelece as normas de uso das florestas e as demais 
formas de vegetação, existentes no território nacional. De acordo com essa lei, identifique a alternativa 
correta abaixo. 
(A) A Reserva Legal é uma área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.  

(B) A Área de Preservação Permanente é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora 
nativas.  

(C) A reserva legal deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de 
imóveis competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer título, ou de desmembramento da área.  

(D) A supressão de vegetação em área de Reserva Legal somente poderá ser autorizada em caso de 
utilidade pública ou de interesse sócio-econômico, devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 
empreendimento proposto. 

 
23. Os sistemas silviculturais subdividem-se em basicamente dois grupos principais: sistemas 
monocíclicos e sistemas policíclicos. A escolha de um sistema ou outro, e a adaptação do sistema a um 
determinado local, depende muito da composição florística, da estrutura e dinâmica da floresta a 
manejar, entre outros aspectos ecológicos das espécies escolhidas e do sitio. Sobre esse tema, 
observe e marque a alternativa correta. 
(A) Nos sistemas monocíclicos em uma só operação, é abatida a totalidade de estoque de madeira 

comercial com objetivo criar florestas altas multiâneas, como o Método Malaio Uniforme e o Método 
de Taungya. 

(B) Sistemas de melhoramento são sistemas policíclicos que manejam o povoamento em pé e objetivam 
homogeneizar a composição florística drasticamente por meio da eliminação de espécies 
indesejáveis (refinamento), para melhorar a produção no futuro. 

(C) Os sistemas policíclicos têm oferecido melhores resultados em florestas secundárias e dominadas 
por uma ou poucas espécies de valor comercial como, por exemplo, do Método Malaio Uniforme, o 
Método de Martineau. 

(D) O sistema de enriquecimento é um sistema monocíclico que tem por finalidade aumentar a 
proporção de espécies comerciais por meio de plantações no povoamento original. Um exemplo de 
sistema de enriquecimento frequentemente empregado, é o denominado sistema clássico de plantio 
em linhas. 

 
24. Para um reflorestamento de 150 hectares uma empresa florestal produziu 143750 mudas de uma 
determinada espécie. Sabendo-se que o espaçamento entre mudas no campo foi de 3X4 m, então o 
índice de aproveitamento considerado para produção das mudas no viveiro florestal foi de 
(A) 87%. 
(B) 85%. 
(C) 90%. 
(D) 95%. 
 
25. A Resolução No 001/86 do CONAMA estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios 
básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um 
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Identifique, a seguir, a alternativa correta 
relacionada a essa resolução. 
(A) Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo RIMA, a serem submetidos 

à aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência federal. 
(B) Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 

ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA, 
atividades que utilizem carvão vegetal, em quantidade superior a uma toneladas por dia. 

(C) Conforme o artigo 6o da resolução, o estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo 
diagnóstico ambiental dos meios biológico e sócio-econômico da área de influência do projeto de 
modo a caracterizar a situação ambiental antes da implantação do projeto. 

(D) De acordo com o artigo 2º para o licenciamento, as atividades de exploração econômica de madeira 
ou de lenha, em áreas abaixo de 200 hectares, estão desobrigadas de elaborar estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA. 

 



26. Analise os enunciados referentes aos três tipos de Licença Ambiental e, em seguida, escolha a 
alternativa correta. 
I - Licença Preliminar (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 
atividade aprovando sua localização e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação, como a viabilidade ambiental do 
empreendimento. 
II - Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou atividade, atestando a 
viabilidade ambiental de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 
motivo determinante. 
III - Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação 

do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação.  

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
27. Unidades de Conservação são áreas específicas criadas pelo Poder Público, cujo domínio pode ser 
público ou privado, podendo ou não ter proteção integral de seus recursos naturais, e dependendo do 
tipo, ser compatível com a presença de populações tradicionais no seu interior. Assinale a alternativa 
correta, a seguir, em relação às Unidades de Conservação. 
(A) As Unidades de Conservação de Proteção Integral são destinadas a preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso sustentável dos seus recursos naturais, ou seja, atividades educacionais, 
científicas, recreativas e turismo ecológico.  

(B) Reserva Biológica – REBIO, Reserva de Fauna RF e Área de Proteção Ambiental - APA são 
unidades de Conservação da categoria de Proteção Integral, onde não é permitida a presença de 
populações humanas em seu interior. 

(C) As Unidades de Conservação de Uso Sustentável são aquelas destinadas à utilização racional dos 
recursos naturais renováveis e que através de um plano de manejo sustentável podem ser 
exploradas com objetivos econômicos, pesquisa e ecológico. 

(D) Um Parque Nacional é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral com objetivos de 
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica onde só são 
permitidas em seus limites áreas particulares existentes antes de sua criação 

 
28. Para o estudo de um determinado povoamento florestal pode-se utilizar, dependendo do objetivo do 
estudo, o levantamento florístico ou a análise fitosociológica. O propósito de um levantamento florístico 
é listar as espécies vegetais ocorrentes em determinada área enquanto a fitossociologia como ciência, 
busca conhecer as comunidades vegetais do ponto de vista florístico e estrutural. Analise as sentenças 
a seguir e escolha a correta. 
(A) O levantamento florístico é considerado uma valiosa ferramenta na determinação das espécies mais 

importantes dentro de uma determinada comunidade, sendo possível estabelecer graus de 
hierarquização entre as espécies estudadas. 

(B) Na Análise Fitossociológica a Densidade Absoluta (DA) de uma determinada espécie é encontrada 
dividindo-se o número total de indivíduos amostrados da espécie (ni) pela área amostrada, em 
hectares (A). 

(C) A análise fitossociológica é a técnica mais empregada em inventários florestais para fins madeireiros 
devido ao alto grau de precisão e detalhamento e os baixos custos. Neste caso, faz-se a 
identificação e coleta de dados de DAP e altura de todos os indivíduos com DAP acima de 45 cm. 

(D) O índice de valor de importância indica a importância de uma espécie ou família botânica em um 
determinado povoamento. É calculado através dos dados de Densidade Relativa (DR), Densidade 
Absoluta (DA), Dominância relativa (DOR) e Freqüência Absoluta (FA). 

 
 
 
 
 
 
 



29. O paisagismo possui uma função social e favorece o meio-ambiente. É necessário aplicá-lo 
corretamente e com muita seriedade, não se limitando a projetos meramente decorativos, promovendo 
o equilíbrio do ecossistema. O equilíbrio ecológico das grandes cidades é cada vez mais dependente do 
paisagismo. Na arborização urbana, alguns pontos devem ser levados em consideração na escolha das 
árvores tais como: 
I - Dar preferência às árvores nativas, pois elas oferecem melhor equilíbrio ecológico e abrigo à fauna. 
Em geral são muito bem adaptadas ao clima e às condições da região e terão crescimento vigoroso. 
II - Dar preferência às árvores rústicas, de rápido crescimento ou mudas já bem desenvolvidas, pois nas 
ruas elas estão sujeitas a vandalismos e predações. 
III – Utilizar preferencialmente árvores frutíferas, que servem de alimento para populações carentes e 
para a fauna urbana, além de contribuírem para colorir a paisagem durante a floração e frutificação. 
Sobre os três itens acima, assinale, a seguir, a alternativa correta. 
(A) Os itens I e II estão corretos. 
(B) Os itens I e III estão corretos. 
(C) Os itens II e III estão corretos.  
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
30. O Decreto No. 5.975, de 30 de novembro de 2006, regulamenta alguns artigos do Código Florestal 
brasileiro no que se refere aos Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). A esse respeito, o 
Decreto estabelece que: 
I - A aprovação do PMFS, pelo órgão ambiental competente, confere ao seu detentor a licença ambiental 

para a prática do manejo florestal sustentável. 

II - Estão isentas de apresentação do PMFS apenas florestas plantadas, localizadas fora de áreas de 
reserva legal. 
III - O ciclo de corte do PMFS deve ser compatível com o tempo de restabelecimento do volume de 
produto extraído da floresta. 
Analise as sentenças acima e marque a alternativa correta. 
(A) Os itens I e II estão corretos. 
(B) Os itens I e III estão corretos. 
(C) Os itens II e III estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




