CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009

NÍVEL SUPERIOR
Cargo: ENGENHEIRO FLORESTAL
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

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.

1.

2. Esta prova contém 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 08 de Regime Jurídico Único PMA e 12 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 8:00h e término às 12:00h (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 Almeirim, o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009.
Boa Prova.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1 - QUESTÕES 01 a 05

Conflitos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que
separam gerações. Não se trata do conflito que sempre existiu entre
velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os
filhos. A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que
vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um malentendido. Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são
necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo. Podem esperar do
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são
necessariamente felizes porque chegaram lá. Acontece que nem os
filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente
realizados. Os filhos reclamam das cobranças paternas. Os pais
acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um
grupo sobre o outro para desmanchar o equívoco. Nem os filhos
precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar
despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles. O amor
nunca será a soma de iguais.
Carlos Heitor Cony

01. O enunciado que melhor sintetiza a mensagem do texto é
(A) “A felicidade não reside nem no poder, nem na juventude”.
(B) “Os pais não deveriam ressentir-se da jovialidade e da juventude dos filhos”.
(C) “Os filhos deveriam ser eternamente gratos aos pais por tudo o que estes lhes proporcionam”.
(D) “O choque entre pais e filhos é incompreensível e injustificado: o sentimento que os une deveria
estar acima das diferenças existentes entre eles”.
02. Com o enunciado “Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o
equívoco” (linhas 13-14), sugere-se que
(A) pais e filhos não se conhecem direito.
(B) o amor entre pais e filhos não é intenso.
(C) o hábito de reunir a família precisa ser fortalecido.
(D) é necessário que os pais sejam mais tolerantes com os filhos.
03. Não serão respeitadas as ideias desenvolvidas no texto, caso se substitua
(A) “só agora” (linha 1) por “bem recentemente”.
(B) “que separam” (linhas 1-2) por “separadas das”.
(C) “que sempre existiu” (linha 2) por “existente há muito tempo”.
(D) “nem os pais precisam” (linha 15) por “tampouco os pais precisam”.

04. Há linguagem figurada na seguinte passagem do texto:
(A) “Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida,
tudo.” (linhas 6-8)
(B) “Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados
porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.” (linhas 14-16)
(C) “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se
trata do conflito que sempre existiu entre velhos e moços”. (linhas 1-3)
(D) “O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez é que o
mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas
um mal-entendido”. (linhas 3-6)

05. Quanto às noções de morfologia, é verdadeiro afirmar que
(A) “felizes” (linha 7) é um adjetivo com valor adverbial.
(B) “conflito” (linha 2) e “universo” (linha 3) são substantivos invariáveis.
(C) “mal-estar” (linha 4) e “mal-entendido” (linhas 5-6) são palavras compostas por aglutinação.
(D) “constituído” (linha 12) e “despeitados” (linha 16) pertencem à mesma classe gramatical.
TEXTO 2 - QUESTÕES 06 a 09
1
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Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu
cérebro. Renunciei a tudo o que atravanca. São dois salões imensos, tão
vazios que parecem preparados para um baile, que nunca sai. Dois
compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, chão de
parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor. Ou à
Lívia. E só. Quando os jantares do grupo são, eram, no meu apartamento, eu
colocava a grande mesa no centro do salão maior. No resto do ano a grande
mesa fica desmontada e as cadeiras empilhadas na área de serviço e eu
como na mesa da cozinha. Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso e
ficou em silêncio. O único comentário adequado aos meus grandes salões
vazios.
VERISSIMO, Luis Fernando. O Clube dos Anjos. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1998, p. 21-22.

06. O texto acima é um fragmento do livro O Clube dos Anjos, de Luis Fernando Verissimo. Trata-se de
uma passagem em que predominam
(A) enunciados analíticos e explicativos.
(B) verbos que indicam mudança e sequências temporais.
(C) verbos no imperativo e enunciados que incitam à ação.
(D) estruturas simples, verbos estáticos e sequências de localização.
07. Da leitura do enunciado “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no
meu cérebro” (linhas 1-2), depreende-se que o narrador
(A) tem a mente cheia de ideias que o perturbam.
(B) precisa proceder a uma limpeza em seu apartamento.
(C) vive preocupado com a decoração de seu apartamento.
(D) tem necessidade de renunciar a todos os objetos que o atrapalham.
08. Quanto às noções de sintaxe, é falso afirmar que
(A) o verbo é intransitivo em “eu como na mesa da cozinha” (linhas 8-9)
(B) a presença da preposição “a” (linha 2) justifica-se pela regência do verbo “renunciar”.
(C) o período “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu cérebro”
(linhas 1-2) é composto por subordinação.
(D) há desvio de concordância em “Dois compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo,
chão de parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor” (linhas 3-5).

09. No que diz respeito aos fatos gramaticais da língua, é incorreto afirmar que
(A) “que nunca sai” (linha 3) significa “que jamais se torna realidade”.
(B) “o” e “que” em “o que gostaria de fazer” (linha 1) pertencem à classe dos pronomes.
(C) o uso do sinal indicativo de crase é opcional em “Renunciei a tudo o que atravanca” (linha 2).
(D) “meio”, em “Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso” (linha 9), significa “moderado, pouco
intenso”.
10. São fórmulas de fecho usadas na redação oficial
(A) “Sem mais para o momento” e “Certos de merecer sua atenção”.
(B) “Conforme acordado em contato telefônico” e “Certos de merecer sua atenção”.
(C) “Subscrevemo-nos atenciosamente” e “Temos o prazer de levar ao conhecimento de V. S.a”.
(D) “Em atendimento à sua solicitação datada de 10 de novembro último passado” e “cordialmente”.

REGIME JURÍDICO ÚNICO - PMA
11. Invalidada por sentença judicial, transitada em julgado, a demissão do servidor estável, será ele
reintegrado no prazo de
(A) dez dias.
(B) quinze dias.
(C) trinta dias.
(D) quarenta e cinco dias.

12. Sobre remoção, assinale a resposta correta.
(A) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro
cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em que é
lotado.
(B) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro
cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder, mas em outro Órgão em que
é lotado.
(C) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro
cargo de igual denominação e forma de provimento, em outro Poder e em outro Órgão em que é
lotado.
(D) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro
cargo de diferente denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em
que é lotado.
13. A respeito de reversão, assinale a resposta correta.
(A) Reversão é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e
padrão de vencimento correspondente ao que ocupava.
(B) Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público para o mesmo cargo.
(C) A reversão somente pode ocorrer “ex-officio”.
(D) Será tornada sem efeito, a reversão do servidor, que não tomar posse no prazo de dez dias.

14. A respeito da duração do trabalho, assinale a resposta correta.
(A) É de seis horas diárias ou trinta semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
(B) É de sete horas diárias ou trinta e cinco semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
(C) É de oito horas diárias ou quarenta semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
(D) É de cinco horas diárias ou vinte e cinco semanais, para os integrantes das atividades de
magistério.
15. A respeito de estabilidade, assinale a resposta correta.
(A) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso
público.
(B) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso
público.
(C) São estáveis, após quatro anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de
concurso público.
(D) A estabilidade se aplica aos cargos em comissão.
16. A respeito da licença para tratamento de saúde, assinale a resposta correta.
(A) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de
dez dias, contados da primeira falta.
(B) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de
quinze dias, contados da primeira falta.
(C) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de
cinco dias, contados da primeira falta.
(D) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de
oito dias, contados da primeira falta.
17. A licença para tratamento de saúde, em pessoa da família, será concedida:
(A) Com dois terços da remuneração, no primeiro mês.
(B) Com dois terços da remuneração até dois meses.
(C) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até quatro meses.
(D) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até seis meses.

18. A gratificação de regime especial de trabalho, incidente sobre os vencimentos, será paga no
percentual:
(A) Vinte por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral.
(B) Vinte e cinco por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral.
(C) Trinta por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral.
(D) Quarenta por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
19. Conforme a posição e a distribuição na superfície terrestre, os ecossistemas estão agrupados em
quatro tipos: Ecossistemas aquáticos, Ecossistemas aquáticos/terrestres, Ecossistemas terrestres e
Ecossistemas antropizados. Identifique a alternativa correta referente aos ecossistemas que ocorrem no
Estado do Pará.
(A) As florestas de várzeas e de igapós caracterizam-se por serem ecossistemas aquáticos/terrestres,
localizados ao longo dos rios de águas claras e são periodicamente inundadas, devido ao regime de
cheias anuais desses rios.
(B) As florestas Ombrófilas abertas caracterizam-se pela existência de longos períodos de estiagem e
freqüência de espécies deciduais, apresentando dois subtipos: Floresta Aberta com Cocal e Floresta
Aberta com Palmeiras.
(C) As restingas são ecossistemas que, pela visível fragilidade em sua dinâmica, por sua importância na
fixação de terras e do homem na terra, assim como sua relação com os demais sistemas aquáticos
e terrestres, são tratados pela legislação brasileira como Áreas de Preservação Permanente.
(D) A floresta ombrófila densa submontana apresenta cobertura vegetal com estrutura bastante
homogênea com árvores muito baixas, variando entre 10 e 20 metros e com volume de madeira
abaixo de 100 m3/hectare.
20. O Código Florestal Brasileiro (Lei no 4771) estabelece as normas e disciplina, o uso dos recursos
florestais brasileiros. Diversas alterações ao Código Florestal têm sido propostas desde sua criação em
1965. Sobre as normas estabelecidas nessa lei, é verdadeiro afirmar.
(A) A área de preservação permanente equivale a 80% da área total da propriedade, em área situada
na Amazônia Legal, onde só é permitida a utilização dos recursos florestais, através do Plano de
Manejo Florestal Sustentável.
(B) As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base de carvão vegetal, lenha ou outra matériaprima vegetal são obrigadas a manter florestas próprias para exploração racional ou a formar,
diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas destinadas ao
seu suprimento.
(C) A exploração dos recursos florestais em terras indígenas somente poderá ser realizada em regime
de manejo florestal sustentável, por empresas autorizadas pelas comunidades indígenas, IBAMA ou
órgão ambiental estadual.
(D) As florestas plantadas não são consideradas de preservação permanente, sendo livre a extração de
lenha e demais produtos florestais, ou a fabricação de carvão em qualquer área desse tipo de
floresta.

21. 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. Sobre essa resolução, marque a alternativa
correta.
(A) Em seu artigo 1o define impacto ambiental como sendo qualquer alteração das propriedades
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de
atividades naturais ou humanas ,que afetem a biota e a qualidade dos recursos naturais renováveis.
(B) A definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, e a elaboração do programa de
acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos constituem atividades
técnicas obrigatórias no estudo de impacto ambiental, de acordo com o artigo 6o da Resolução .
(C) Dentre as diversas atividades modificadoras do meio ambiente que se configurem como extrativismo
mineral como o garimpo, a mineração e a extração de combustíveis fósseis, apenas a extração de
minérios da classe II está dispensada da elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo
relatório de impacto ambiental – RIMA.
(D) O diagnóstico ambiental da área de influência do projeto é uma atividade obrigatória no estudo de
impacto ambiental e deverá ser composto das análises do meio físico e do meio biótico, sendo a
análise do meio socioeconômico facultada em atividades relativas à agroecologia.

22. A Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de
conservação. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta a seguir:
(A) conservação ex situ refere-se à conservação de ecossistemas e habitats naturais, e a manutenção e
recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais.
(B) proteção integral significa a manutenção dos ecossistemas, livres de alterações, causadas por
interferência humana, admitido o uso direto apenas dos seus atributos naturais.
(C) recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma
condição não degradada, igual a sua condição original.
(D) zona de amortecimento é o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas
estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos
negativos sobre a unidade.
23. O resultado do inventário florestal de uma determinada área apresentou o resultado, conforme o
quadro abaixo, contendo o DAP médio por individuo, na área inventariada.
Espécie
No indivíduos
Maçaranduba
5
Tauari
2
Cupiuba
3
Faveira
1
Jatobá
1
Angelim
3
Virola
2
Considerando a fórmula para calculo da área basal

DAP Médio
1,5
1,4
1,2
1,6
1,7
1,8
1,4

Sendo:
AB = área basal
D = diâmetro de cada indivíduo
π = constante trigonométrica = 3,1416
Marque a alternativa correta, considerando a análise fitossociológica do povoamento relativa à área
basal.
(A) O Angelim apresentou a maior área basal dentre as espécies analisadas.
(B) Indivíduos com maior DAP médio sempre possuirão a maior área basal.
(C) Indivíduos com maior densidade absoluta sempre possuirão a maior área basal.
(D) A Cupiuba apresentou área basal maior do que a Virola.

24. Em arborização urbana, a poda pode produzir ferimentos dos mais diversos nas árvores. Os
ferimentos pequenos cicatrizam-se rapidamente, mas os maiores necessitam de proteção contra pragas
e patógenos que entrariam pelos ferimentos, causando freqüentemente o apodrecimento do lenho.
Identifique a alternativa correta quanto aos procedimentos que devem ser utilizadas para evitar esses
ataques de pragas e patógenos.
(A) Calda sulfo-cálcica como fungicida e piche como substância protetora.
(B) Calda bordalesa como fungicida e parafina como substância protetora.
(C) Alcatrão como fungicida e cera de enxertar como substância protetora.
(D) Piche como fungicida e pintura a óleo como substância protetora.

25. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO instituiu o
período, entre 2005 e 2014, como o da “Década das Nações Unidas para a Educação para o
Desenvolvimento Sustentável”, buscando enfatizar o papel central da educação, na busca comum pelo
desenvolvimento sustentável. Analise as alternativas referentes a esse programa.
I - Das três áreas componentes do programa, a Economia objetiva disseminar a consciência em relação
ao potencial do crescimento econômico, com o compromisso de ampliar o consumo individual e
coletivo, considerando seus impactos na sociedade e no meio ambiente.
II - Entre os cinco objetivos da década está o de fornecer o espaço e as oportunidades para aperfeiçoar
e promover o conceito de desenvolvimento sustentável, e a transição a ele – por meio de todas as
formas de aprendizagem e de sensibilização dos cidadãos
III - O objetivo global da Década é integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em
todos os aspectos da aprendizagem, com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que
permitam criar uma sociedade sustentável e mais justa para todos.
Escolha a alternativa correta.
(A) I e II estão corretas.
(B) I e III estão corretas.
(C) II e III estão corretas.
(D) Todas alternativas estão corretas.
26. O Licenciamento Ambiental é imprescindível para o correto gerenciamento dos recursos naturais no
Brasil, e os órgãos de fiscalização procuram assegurar que as ações, que impactam o meio ambiente,
sejam conduzidas nos termos da legislação vigente. Escolha, a seguir, a alternativa correta sobre o
licenciamento ambiental.
(A) O Licenciamento Ambiental é um instrumento de gestão instituído pela Constituição Federal de
utilização compartilhada entre a União, os Estados da federação, o Distrito Federal e os Municípios,
em conformidade com as respectivas competências, com o objetivo de regular as atividades e
empreendimentos que utilizam os recursos naturais e podem causar degradação ambiental no local
onde se encontram instalados.
(B) A autorização para supressão de vegetação, autorização para queimada controlada em práticas
agropastoris e florestais, e a autorização para supressão de área de preservação permanente para a
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social são
Licenças Ambientais relacionadas às atividades agroflorestais.
(C) É através da Licença de Instalação que é tomada a decisão a respeito da viabilidade ambiental do
empreendimento, levando em conta a sua localização e seus prováveis impactos, em confronto com
as medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais apresentados pelo empreendimento.
(D) O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle
ambiental e será de, no mínimo, quatro anos e, no máximo, dez anos, conforme artigo 18, inciso II,
da Resolução CONAMA nº 237, de 1997.
27. Considerando-se os dados abaixo, referentes ao planejamento de um viveiro florestal:
Espaçamento entre mudas no campo: 5X5 cm;
Dimensões do canteiro: 1,1X50 m;
Então, a quantidade de canteiros necessários para produção de 100000 mudas de mogno para
reflorestamento será de:
(A) menor de 10 canteiros.
(B) entre 10 e 30 canteiros.
(C) entre 30 e 50 canteiros.
(D) acima de 55 canteiros.

28. Silvicultura é o conjunto de todas as medidas tendentes a incrementar o rendimento econômico das
árvores até se alcançar, no mínimo, um nível que permita um maneio sustentável. Constitui um
planejamento a longo prazo, com base em informação detalhada sobre as características do
povoamento com vista a alcançar o estado desejado. Com base nessa definição, assinale a alternativa
correta.
(A) Povoamentos puros são os constituídos por uma ou muito poucas espécies arbóreas sendo,
geralmente, artificiais, embora possam ocorrer povoamentos puros naturais, resultantes da força de
concorrência superior de uma determinada espécie arbórea.
(B) O termo provém do latim e significa cultivo de árvores, sendo um termo empregado apenas para o
conjunto de técnicas utilizadas para manejar florestas plantadas (cultivadas). Quando se trata de
florestas nativas, utiliza-se o termo manejo florestal.
(C) A estrutura horizontal coetânea corresponde a uma floresta na qual os indivíduos se encontram
distribuídos em várias classes de tamanho, em forma de "J-invertido", sendo uma distribuição típica das
florestas nativas.
(D) O manejo florestal sustentável utiliza o sistema silvicultural monocíclico, cujo objetivo é de criar uma
floresta alta homogênea e composta, predominantemente, por espécies de valor comercial.
29. O Decreto No 5.975, de 30 de novembro de 2006, regulamenta vários dispositivos referentes ao
Manejo Florestal Sustentável. Sobre esse decreto, é verdadeiro afirmar que:
(A) dispensa o uso do documento para o transporte e armazenamento, produtos e subprodutos
florestais de origem nativa como aparas, costaneiras, cavacos, serragem, paletes, carvão, briquetes
e demais restos de beneficiamento e industrialização de madeira e cocos.
(B) isenta da obrigatoriedade da reposição florestal e desobriga a comprovação da origem do recurso
florestal utilizado, aquele que, comprovadamente, utilize resíduos provenientes de atividade
industrial e matéria-prima florestal, oriunda de supressão da vegetação autorizada.
(C) estabelece que a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável, pelo órgão ambiental
competente, não confere ao seu detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal
sustentável.
(D) estabelece que o plantio de florestas, com espécies nativas em áreas de preservação permanente e
de reserva legal degradadas, poderá ser utilizado para a geração de crédito de reposição florestal.

30. A Lei No 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei dos Crimes Ambientais, dispõe sobre as sanções
penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Quanto às
sanções e penalidades dessa legislação é correto afirmar.
(A) As pessoas jurídicas não poderão ser responsabilizadas administrativamente, nos casos em que a
infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, mesmo que a ação
ocorra no interesse ou benefício de sua entidade.
(B) O recolhimento domiciliar é uma pena restritiva de liberdade, que permite ao condenado, trabalhar,
freqüentar curso ou exercer atividade autorizada, sob vigilância, permanecendo recolhido nos dias e
horários de folga.
(C) Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente levará em consideração a
gravidade do fato, os antecedentes do infrator e, no caso de multa, a situação econômica do infrator.
(D) Considera crime ambiental o abate de animal, mesmo quando realizado em estado de necessidade,
para saciar a fome do agente ou para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou
destruidora de animais.

