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b.
 

Por falta de regulamentação de lei 
complementar, o servidor público 
estatutário não faz jus ao benefício 
Aposentadoria Especial.

 c.
 

Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos, e no exercício pleno de seus direitos 
civis.

 d.
 A lei complementar estabelecerá o 

procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal.  

e. É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos  Municípios, recusar 
fé aos documentos públicos e particulares, 
conforme previsão da Magna Carta.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
QUESTÃO  31  
A respeito do subsolador e sulcador florestal, 
utilizado no preparo de solo pelo sistema de 
cultivo mínimo na implantação de povoamentos 
florestais, analise as afirmativas. 
 

I. Pode ter haste subsoladora, reservatório 
de fertilizantes e disco cortante de 
resíduos vegetais. 

II. Não é possível definir o alinhamento de 
plantio das mudas. 

III. Durante a abertura da linha de plantio é 
possível aplicar adubos com fontes de 
fósforo em filete contínuo e em 
profundidade no solo. 

IV.  Revolve o solo de toda área a ser 
plantada.  

V.  Sua utilização não permite a 
minimização de usos de máquinas e 
implementos agrícolas e florestais, o 
que reduziria as despesas com o 
preparo do solo. 

 

Com base nas afirmativas, assinale a 
alternativa correta.  

a. Apenas I e III estão corretas.  

b. Apenas II e III estão corretas.  

c. Apenas III e IV estão corretas.  

d. Apenas IV e V estão corretas. 

e. Todas estão corretas.   

QUESTÃO
 

32
  

Referente à produção de mudas de espécies 
florestais nativas em sacos plásticos, analise as 
afirmativas.

 
 

I.
 
A monda ou "dança das mudas" é feita 
através da troca de lugar entre as 
embalagens. 

 
 

II.
 
Preferir a semeadura direta na 
embalagem para eliminar a prática da 
repicagem das plântulas.

 III.
 
Furos nos sacos plásticos são usados 
para promover o enraizamento das 
mudas no canteiro, obtendo mudas em 
menor tempo devido ao rápido 
crescimento.

 IV.
 
Os sacos plásticos são sanfonados para 
evitar o enovelamento das raízes das 
mudas. 

V.  A terra de subsolo, utilizada para o 
enchimento das embalagens,  deve ser 
retirada apenas da camada superficial 
do solo, pois há menor incidência de 
sementes de plantas invasoras.  

 
Com base nas afirmativas, assinale a 
alternativa correta. 
 

a. Apenas I e II estão corretas.  
b. Apenas II e III estão corretas.  
c. Apenas I e IV estão corretas.  
d. Apenas IV e V estão corretas. 
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO  33  
Quanto à sucessão ecológica e ao grupo 
ecológico das espécies florestais, é correto 
afirmar.  
 

a. As espécies clímaxes crescem mais 
rápido que as espécies pioneiras.  

b. As espécies pioneiras apresentam 
crescimento lento. 

c. No sub-bosque da floresta primária 
predominam a germinação e  o 
estabelecimento de espécies pioneiras.  

d. A embaúba (Cecropia  sp.) é uma espécie 
pioneira que se regenera em ambientes 
totalmente iluminados.  

e. Na floresta primária, recém-perturbada 
pelos cortes seletivos, inicia-se a 
sucessão primária. 

 

QUESTÃO  34  

Na etapa de derrubada das árvores, na floresta 
nativa manejada, devem-se adotar as técnicas 
adequadas de corte, além de várias medidas 
preventivas de acidentes.   

Diante do exposto, analise as afirmações.   

I.
 
Corte de cipós deve ser feito no mínimo 
1,5 anos antes do corte da árvore.

 

II.
 
Abertura de caminho de fuga antes da 
efetuação do corte da árvore.

 

III.
 
Manter uma distância mínima de 100m 
entre uma equipe de derrubada e a outra.

 

IV.
 
Uso correto da motosserra.
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V.
 
Utilização de equipamentos de 
segurança.

 
 Com base nas afirmações, assinale a 
alternativa correta.

 
 a.
 

Apenas I e II estão corretas.
 b.

 
Apenas II e III estão corretas.

 c.
 

Apenas II e IV estão corretas.
 d.

 
Apenas III e V estão corretas.

 e.
 

Todas estão corretas.
 

 QUESTÃO
 

35
  

 
 
a. Os custos de extração das toras serão 

iguais. 
b. O custo de extração das toras será maior 

no talhão 01. 
c. O custo de extração das toras será maior 

no talhão 02. 
d. O custo de extração das toras será menor 

no talhão 01. 
e.

 

O custo de extração das toras será menor 
no talhão 02.

 
 
QUESTÃO  36  
O artigo 1˚  da Resolução CONAMA, nº. 001/86,
define impacto ambiental como "qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que direta ou 
indiretamente  afetam  algumas  questões" . 

Nesse sentido, analise as afirmativas.   

I. A saúde, a segurança e o bem-estar da 
população. 

II. As atividades de mineração. 

III. As atividades sociais e econômicas. 

IV.
 
A
 
sucessão secundária das florestas.

 

V.
 
A
 
qualidade dos recursos ambientais.

 
 

Com base na análise, assinale a alternativa em 
que as

 
questões acima estão elencadas nesse 

artigo.
 

 

a.
 

Apenas I, II e III estão corretas.
 

b.
 

Apenas I, II e V estão corretas.
 

c.
 

Apenas II, IV e V estão corretas.
 

d.
 

Apenas I, III e V estão corretas.
 

e.
 

Todas estão corretas.
 

 
 
 
 

QUESTÃO
 

37
  Analise as afirmações que comparam o sistema 

de cultivo mínimo em relação ao cultivo 
intensivo do solo florestal.

 
 I.

 
Menor revolvimento das camadas do 
solo, deixando a sua estrutura pouco 
afetada.

 II.
 
Maior proteção do solo com a deposição 
de resíduos vegetais na sua superfície.

 III.
 
Amplo revolvimento do solo e a maior 
parte dos resíduos são mantidos na sua 
superfície.

 IV.
 
Menor risco de incêndios devido aos 
resíduos vegetais serem enterrados no 
solo. 

 V.  Menor controle de plantas daninhas, 
devido à grande parte dos resíduos 
disponíveis serem incorporados ao solo.  

 
Com base nessas afirmações, assinale a 
alternativa correta. 
 

a. Apenas I e II estão corretas.  
b. Apenas I e III estão corretas. 
c. Apenas II e IV estão corretas.  
d. Apenas III e V estão corretas.  
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO  38  
Referente à influência da intensidade do 
desbaste na conicidade do fuste, visando a 
produzir madeira para produção de lâmina 
torneada, analise as afirmativas. 
 

I. Quanto menor a intensidade do 
desbaste, maior será a conicidade do 
fuste, tendo baixa taxa de 
aproveitamento da madeira. 

II. Quanto maior a intensidade do 
desbaste, menor será a conicidade do 
fuste, tendo baixa taxa de 
aproveitamento da madeira. 

III. Quanto menor a intensidade do 
desbaste, menor será a conicidade do 
fuste, tendo alta taxa de aproveitamento 
da madeira.

 

IV.
 
Quanto maior a intensidade do 
desbaste, maior será a conicidade do 
fuste, tendo baixa taxa de 
aproveitamento da madeira.

 

V.
 
A intensidade do desbaste não afeta a 
conicidade do fuste.

 
 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta.

 
 

a.
 

Apenas I e III estão corretas.
 

b.
 

Apenas II e III estão corretas.
 

c.
 

Apenas III e IV estão corretas.
 

d.
 

Apenas IV e V estão corretas.
 

e.
 

Todas estão corretas.
 

Analise o custo de extração das toras de 2 
talhões, considerando apenas o efeito da 
distância de arraste do interior da floresta até o 
pátio de estocagem, situado ao lado da estrada.
Considere ainda que os talhões têm dimensões 
diferentes: talhão I (280x750m) e talhão II 
(300x700m).
Com base na análise, assinale a alternativa 
correta:
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QUESTÃO
 

39
  Dois talhões de certa espécie florestal, 

plantados no mesmo sítio e época, receberam 
os mesmos tratos culturais e silviculturais, 
variando apenas os espaçamentos retangulares 
de plantio, sendo o talhão 01 de 3 x 1,5 m

 
e o 

talhão 02 de 4 x 4 m.
 

 Baseando-se no exposto,
 

analise as 
afirmativas.

 
 I.

 
As densidades no talhão 01 e 02 são de 
1.666 e 1.350 mudas/ha, 
respectivamente. 

II. Por maior tempo o crescimento 
diamétrico do fuste será mais favorável 
no talhão 01. 

III. Por maior tempo o crescimento 
diamétrico do fuste será mais favorável 
no talhão 02. 

IV.  Até a idade de rotação, sem haver 
nenhum desbaste, a quantidade de 
estratos no talhão 01 será menor que no 
talhão 02. 

V.  Até a idade de rotação, sem haver 
nenhum desbaste, a quantidade de 
estratos no talhão 01 será maior que no 
talhão 02. 

 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta. 
 

a. Apenas I e II estão corretas.  
b. Apenas II e IV estão corretas. 
c. Apenas III e V estão corretas. 
d. Apenas IV e V estão corretas. 
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO  40  
Referindo-se à implantação de projetos de 
recuperação de áreas degradadas, analise as 
afirmações. 
 

I. Plantio no espaçamento em quincôncio 
é mais indicado que no formato 
retangular, pois cobre maior área com 
as copas das árvores.  

II. O custo com o plantio de mudas em 
sacos plásticos é menor que as mudas 
produzidas em tubetes de 50 cm3. 

III. A semeadura direta,  no campo de 
algumas espécies florestais,

 
é técnica e 

economicamente viável.
 

IV.
 
Independente da topografia e condições 
do terreno,

 
o preparo de solo, plantio e 

condução não devem ser mecanizados.
 

V.
 
Independente da condição do sítio, o 
sistema de cultivo mínimo do solo não é 
indicado para implantação de florestas 
de proteção ambiental, mas somente 
para produção.

 
 

 Com base na análise, assinale a alternativa 
correta.

 
 a.
 

Apenas I e II estão corretas.
 b.

 
Apenas I e III estão corretas.

 c.
 

Apenas II e IV estão corretas.
 d.

 
Apenas IV e V estão corretas.

 e.
 

Todas estão corretas.
 

 QUESTÃO
 

41
  Quanto à produção de mudas em tubetes,

 analise as questões. 
 I. O viveiro de espera,  nas proximidades 

da área a ser reflorestada,  é utilizado 
para estocar as mudas em tubetes 
descartadas. 

II. No "rocambole",  as mudas com os 
tubetes são embaladas em faixas de 
filme plástico, facilitando o transporte e o 
plantio em campo. 

III. O desbaste consiste em arrancar o 
excesso de plântulas, deixando apenas 
uma por tubete. 

IV.  O orifício do fundo do tubete serve para 
a drenagem de água e poda das raízes.  

V.  A produção de mudas de espécies 
nativas em tubetes não é possível, 
exceto as mudas de espécies dos 
gêneros Pinus e Eucalyptus. 

 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta. 
 

a. Apenas I e II estão corretas.  
b. Apenas I e III estão corretas. 
c. Apenas III e IV estão corretas.  
d. Apenas II e V estão corretas.  
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO  42  
Analise as situações associadas em que ocorre 
incêndio florestal com maior intensidade.  
 

I. Alto volume de combustíveis uniformes 
de queima rápida e terreno com aclives 
à frente do fogo.  

II. Alto volume de combustíveis uniformes 
de queima rápida e terreno com declives 
à frente do fogo. 

III. Combustíveis com alto teor de umidade, 
umidade relativa do ar elevada e terreno 
com declives à frente do fogo.

 

IV.
 
Combustíveis desuniformes, umidade 
relativa do ar elevada, temperatura 
atmosférica baixa e terreno com 
declives à frente do fogo.

 

V.
 
Maior volume de combustíveis de 
queima rápida, ventos fortes e terreno 
com aclives à frente do fogo.
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alternativa correta.

 
 a.
 

Apenas I e III estão corretas.
 b.

 
Apenas II e III estão corretas.

 c.
 

Apenas II e IV estão corretas.
 d.

 
Apenas I e V estão corretas.

 e.
 

Todas estão corretas.
 

 QUESTÃO
 

43
  Na Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas, ocorrida 
em 1992, no Rio de Janeiro, foram assinados 
alguns acordos.  
 Qual, dentre esses acordos, corresponde 
àquele que tem por finalidade promover um 
processo de planejamento participativo da 
população, planejando o futuro de forma 
sustentável com a participação de todos os 
atores sociais dos municípios?  
 

a. Declaração do Rio. 
b. Agenda 21 dos Municípios. 
c. Convenção sobre Biodiversidade. 
d. Convenção sobre Mudança Climática.  
e. Declaração sobre os Princípios da 

Floresta. 
 
QUESTÃO  44  
Sobre a poda de espécies florestais para a 
produção de madeira serrada, é correto 
afirmar.  
 

a. Aumenta a largura do núcleo nodoso do 
fuste, aumentando a quantidade de 
madeira livre de nós. 

b. Aumenta a largura do núcleo nodoso do 
fuste, diminuindo a quantidade de madeira 
livre de nós. 

c. Diminui a largura do núcleo nodoso do 
fuste, aumentando a quantidade de 
madeira livre de nós. 

d. Diminui a largura do núcleo nodoso do 
fuste, diminuindo a quantidade de madeira 
livre de nós. 

e. Não altera a largura do núcleo nodoso do 
fuste e nem a quantidade de madeira livre 
de nós.  

QUESTÃO
 

45
  

O Glyphosate é um dos herbicidas mais 
utilizados nos reflorestamentos de pinus e 
eucaliptos. 

 
 

A respeito desse herbicida, assinale a 
afirmativa correta.

 
 

a.
 

Seletivo e pré-emergente.
 

b.
 

Não seletivo e pós-emergente.
 

c.
 

Pós-emergente e controla somente 
plantas monocotiledôneas.

 

d.
 

Seletivo e pós-emergente.
 e.

 
Pré-emergente e controla plantas mono e 
dicotiledôneas.

 
 QUESTÃO

 
46

  Qual é o tipo de trator florestal que executa o 
corte da árvore, define os sortimentos, 
seccionamento e desgalhamento do fuste, além 
de empilhar as toras?

 
 a.
 

Feller-buncher.
 b.

 
Forwarder.

 c. Carregador florestal de grua. d. Skidder. 
e. Harvester. 
 
QUESTÃO  47  
Existem alguns  métodos de avaliação de 
impactos ambientais utilizados em Estudos de 
Impactos Ambientais (EIA) e Relatórios de 
Impactos Ambientais (RIMA):  
 

I. Método ad hoc. 
II. Lista de controle (chek lists). 
III. Matriz de transição de benefícios versus 

impactos ambientais. 
IV.  Quantificação de impactos ambientais.  
V.  Peso da gravidade dos impactos 

ambientais. 
 

Assinale a alternativa cujos métodos estão 
corretos. 
 

a. Apenas I e II estão corretos.  
b. Apenas II e III estão corretos.  
c. Apenas I e IV estão corretos.  
d. Apenas IV e V estão corretos. 
e. Todos estão corretos.  
 
QUESTÃO  48  
Qual das alternativas corresponde à parte do 
incêndio florestal em que o dano é maior, 
devido ao fogo mais forte, pois os seus meios 
de propagação são mais intensos?  

a. Flanco do fogo. 

b. Zona de confusão.  

c. Origem do fogo.  

d. Traseira do fogo.  

e. Frente do fogo ou cabeça do fogo.   

QUESTÃO
 

49
  

A Lei 4771/1965, que trata da Reserva Legal, 
com suas alterações e acréscimos posteriores, 
estabelece que:

 
 

a.
 

pode-se considerar, no seu cômputo, as 
áreas de preservação permanente sempre 
que a soma dessas áreas, com a de 
Reserva Legal, exceder a

 
35% da extensão 

da propriedade.
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b.
 

é vedada a alteração da sua destinação 
nos casos de transmissão de posse, a 
qualquer título. 

 c.
 

não pode ser compensada por outra área 
de importância ecológica e extensão 
equivalentes.

 d.
 

a limitação administrativa é aplicável às 
propriedades rurais e urbanas de qualquer 
extensão.

 e.
 

não se admite a condução da 
regeneração natural como alternativa de 
recuperação. 

 
QUESTÃO  50  
De acordo com a Lei 9.985/00 (SNUC), quais 
são as categorias de Unidades de Conservação 
que podem ser constituídas de áreas de 
proprietários particulares?  
 

a. Reserva de Fauna e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural. 

b. Área de Relevante Interesse Ecológico e 
Refúgio de Vida Silvestre.  

c. Estação Ecológica e Monumento Natural.  
d. Área de Proteção Ambiental e Reserva 

Extrativista.  
e. Parque Nacional e Floresta Nacional. 
 
QUESTÃO  51  
Segundo o art. 38, da Lei nº 9.605/98,  "destruir 
ou danificar floresta considerada de 
preservação permanente" é considerado crime:  
 

a. de perigo abstrato, porque a conduta é 
punível, mesmo que não haja destruição 
ou dano. 

b. de perigo concreto, porque a tentativa de 
destruição ou dano é punível.  

c. formal, porque independe de resultado 
jurídico.  

d. de mera conduta, não admitindo tentativa, 
nem modalidade culposa. 

e. material, porque depende de resultado 
naturalístico.  

 

QUESTÃO  52  

Sobre a industrialização de madeira laminada, 
analise as afirmativas.   

I. No processo de produção de lâminas, o 
aquecimento das toras é um 
procedimento que melhora as condições 
de laminação, principalmente em

 

madeiras duras.
 

II.
 
Uma lâmina de boa qualidade deve 
apresentar uniformidade

 
em espessura 

e superfície e ausência de fendas nas 
faces. 

 
 
 
 

III.
 
O processo para obter lâminas de boa 
qualidade inicia-se

 
na seleção de 

árvores na floresta, em termos de 
espécie, diâmetro e forma do fuste.

 IV.
 
O torno é um equipamento utilizado na 
produção de lâminas que desenrola ou 
desfolha a tora.

 V.
 
A madeira não deve ser laminada com 
teores de umidade abaixo de 30%,

 
ou 

próximo à umidade de saturação. 
 

 Com base na análise, assinale a alternativa 
correta. 
 a. Apenas I e II estão corretas.  
b. Apenas I e III estão corretas. 
c. Apenas III e V estão corretas.  
d. Apenas IV e V estão corretas. 
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO  53  
Sobre a madeira de compensado, analise as 
afirmativas.  
 

I. A fabricação de compensado é baseada 
no princípio da laminação cruzada, na 
qual as lâminas são sobrepostas em 
número par de camadas, com direção 
da grã perpendicular entre as camadas 
adjacentes. 

II. A fabricação de compensado é baseada 
no princípio da laminação cruzada, na 
qual as lâminas são sobrepostas em 
número ímpar de camadas, com direção 
da grã paralela entre as camadas 
adjacentes. 

III. Uma das vantagens decorrentes dos 
compensados em relação à madeira 
maciça é a de apresentar menor 
contração e maior estabilidade  
dimensional em função da laminação 
cruzada.  

IV.  O desequilíbrio estrutural do 
compensado pode ser causado em 
função da exposição de uma das suas 
faces ao ambiente de alta umidade.  

V.  O compensado apresenta pior 
distribuição de resistência no sentido 
longitudinal e  transversal,  quando 
comparado à madeira serrada.  

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta.

 
 

a.
 

Apenas I e III estão corretas.
 

b.
 

Apenas II e III estão corretas.
 

c.
 

Apenas III e IV estão corretas.
 

d.
 

Apenas IV e V estão corretas.
 

e.
 

Todas estão corretas.
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QUESTÃO
 

54
  Em relação à madeira desdobrada em serraria, 

analise as afirmativas.
 

 I.
 
O sistema de corte da madeira pode ser 
classificado segundo os anéis de 
crescimento e raios lenhosos.

 II.
 
O corte tangencial

 
é um dos mais 

complexos de ser executado, podendo 
ser aplicado em toras de quaisquer 
diâmetros. Logo, o rendimento em 
madeira serrada é menor, quer em 
hora/máquina ou em hora/homem.  

III. O corte radial do tronco possui algumas 
desvantagens: desdobro lento e 
oneroso, menor aproveitamento de 
madeira e menor economia. 

IV.  O corte tangencial apresenta a 
vantagem de menores problemas de 
rachaduras e empenamentos durante a 
secagem. 

V.  Em geral o corte tangencial produz 
peças mais estáveis durante o processo 
de secagem que o corte radial, 
entretanto, não estão livres de defeitos.  

 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta. 
 

a. Apenas I e II estão corretas.  
b. Apenas I e III estão corretas.  
c. Apenas III e IV estão corretas.  
d. Apenas IV e V estão corretas. 
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO  55  
Em relação ao painel de madeira aglomerada, 
analise as afirmativas.  
 

I. O aglomerado é um painel produzido 
com partículas de madeira e casca para 
aumentar o volume. 

II. A umidade da madeira, para geração 
das partículas, deve ser de 28%.  

III. Uma das desvantagens do aglomerado, 
em relação ao compensado e madeira 
serrada, é o aparecimento dos efeitos 
da anisotropia da madeira. 

IV.  Uma das vantagens do aglomerado, em 
relação ao compensado e madeira 
serrada, é ser menos exigente em 
termos de matéria-prima como diâmetro, 
forma de fuste, defeitos,

 
entre outros.

 

V.
 
As espécies de coníferas são as mais 
empregadas na produção de 
aglomerados, devido à baixa densidade 
da madeira.

 
 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta.

 
 
 

a.
 

Apenas I e II estão corretas.
 b.

 
Apenas II e III estão corretas.

 c.
 

Apenas III e IV estão corretas.
 d.

 
Apenas IV e V estão corretas.

 e.
 

Todas estão corretas.
 

 QUESTÃO
 

56
  

Qual o método
 
de cubagem rigorosa de árvores 

que, na sua fórmula, considera "o volume de 
cada secção calculado em função  do 
comprimento e das áreas basais obtidas nas 
extremidades das secções"? 
 
a. Cubagem por Newton. 
b. Cubagem por Smalian.  
c. Cubagem por Huber.  
d. Princípio de Archimedes.  
e. Xilômetro. 
 
QUESTÃO  57  
Assinale a alternativa correta  que corresponde 
aos instrumentos  de medição de altura 
utilizados em inventários florestais.  
 

a. Hipsômetro de Suunto, cinta 
dendrométrica e suta.  

b. Cinta dendrométrica, suta e hipsômetro de 
Blume-Leiss. 

c. Hipsômetro de Suunto, hipsômetro de 
Blume-Leiss e cinta dendrométrica. 

d. Hipsômetro de Suunto, hipsômetro de 
Haga e hipsômetro de Blume-Leiss. 

e. Cinta dendrométrica, suta e hipsômetro de 
Haga. 

 

QUESTÃO  58  

Assinale a alternativa em que o sistema de 
amostragem poderia ser indicado para 
inventariar uma área contínua de Cerrado, 
formado por três fisionomias distintas.   

a. Método de Bitterlich. 

b. Método de Prodan.  

c. Método de Prodan  e sistemático. 

d. Método do erro de amostragem. 

e. Método estratificado. 
 

QUESTÃO
 

59
  

Quais os instrumentos utilizados para a 
obtenção do diâmetro das árvores?   

 
 

a.
 

Suta e vara de Biltmore.
 

b.
 

Fita dendrométrica e clinômetro.
 

c.
 

Relascópio de Bitterlich e clinômetro.
 

d.
 

Suta e hipsômetro de Blume-Leiss.
 

e.
 

Fita métrica e clinômetro.
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Assinale a alternativa correspondente ao tipo de 
incremento que expressa o crescimento do 
povoamento florestal, ocorrido entre o início e o 
fim da estação de crescimento, em um período 
de 12 meses. 
 

a. Incremento médio anual (IMA).  
b. Incremento periódico anual (IPA).  
c. Incremento corrente anual (ICA).  
d. Incremento intermediário anual (IIA).  
e. Incremento periódico (IP).  
 
 






R
eg

: 0002836







