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PORTUGUÊS 
 

Considere o poema abaixo de Augusto dos Anjos e responda 

as questões 01, 02, 03 e 04.  

 

O Coveiro 

 

Uma tarde de abril suave e pura 

Visitava eu somente ao derradeiro 

Lar; tinha ido ver a sepultura 

De um ente caro, amigo verdadeiro. 

 

Lá encontrei um pálido coveiro 

Com a cabeça para o chão pendida; 

Eu senti a minh'alma entristecida 

E interroguei-o: "Eterno companheiro 

 

Da morte, quem matou-te o coração?"  

Ele apontou para uma cruz no chão,  

Ali jazia o seu amor primeiro! 

 

Depois, tomando a enxada, gravemente,  

Balbuciou, sorrindo tristemente: 

- "Ai, foi por isso que me fiz coveiro!" 

 

 

01. No poema de Augusto dos Anjos é possível concluir que: 

A) o Autor foi de encontro ao túmulo de um ente queri-

do amigo e se deparou com o túmulo de sua primeira 

amada; 

B) o Coveiro sentiu a sua alma entristecida ao se depa-

rar com a cena do Autor que se deparou com o tú-

mulo do seu amor primeiro; 

C) o Autor se configura como coveiro que vivencia a 

constância de seu amor primeiro, através de um tú-

mulo; 

D) o coveiro exerce o ofício da profissão motivado pelo 

desejo de estar próximo do seu amor primeiro; 

E) o coveiro se sente sensibilizado com a cena fraterna 

entre o autor e o túmulo do seu ente companheiro.    

 

02. A palavra “Balbuciou” pode ser substituída sem alteração 

semântica por: 

A) gaguejou 

B) gritou 

C) chorou 

D) soluçou 

E) suplicou 

 

03. No trecho “Eterno companheiro, da morte, quem matou-te 

o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na ótica da 

colocação pronominal, linguisticamente, temos: 

A) a presença adequada da mesóclise; 

B) a presença adequada da próclise; 

C) a presença adequada da ênclise; 

D) a presença inadequada da próclise; 

E) a presença inadequada da ênclise. 

 

 

 

 

 

 

04. Ainda no trecho “Eterno companheiro, da morte, quem 

matou-te o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na 

ótica da estilística, ocorre: 

A) uma metonímia 

B) uma catacrese 

C) uma metáfora 

D) uma sinestesia 

E) uma onomatopeia 

 

Considere a charge abaixo e responda a questão 05. 

 

 
 

05. O enunciado escrito na parte superior do quadro negro da 

charge acima tem sistematicamente: 

A) um sujeito simples 

B) um sujeito composto 

C) uma oração sem sujeito 

D) um sujeito indeterminado 

E) um sujeito oculto 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 06 sobre o 

paralelismo nas construções. 

 

 
 

06. Com base no enunciado da imagem acima, é possível 

concluir que: 

A) houve o registro de um processo metafórico. 

B) há a presença de uma oração absoluta. 

C) o verbo “recolha” provocou uma expressão conotati-

va. 

D) o pronome “suas” originou uma ambiguidade. 

E) o substantivo “cão” apresenta-se em duplo sentido. 
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Atente-se para a imagem abaixo e responda a questão 07. 

 
 

07. A imagem acima compreende o cumprimento de dois 

jovens utilizando a língua espanhola, mais precisamente, a 

palavra “Hola”, que em português, registra-se cognitivamente 

“Olá”. O cumprimento dos jovens usufruindo da interjeição 

citada, consiste em uma: 

A) função emotiva 

B) função metalinguística 

C) função poética 

D) função conativa 

E) função fática 

 

08. Entre as alternativas abaixo, marque a que apresenta uma 

inadequação de concordância verbal.  

A) Um grupo de rapazes tumultuava o centro da cidade.  

B) Devem ter fugido mais de vinte presos.  

C) Os Estados Unidos estão prestes a entrar em crise 

econômica novamente. 

D) Só 10% dos eleitores se absteve da votação.  

E) Alguns dos camponeses vieram de longe.  

 

09. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que a palavra 

grafada corresponde a um verbo.  

A) As fotos foram anexadas no processo. 

B) As flores ele a água renitente. 

C) Jorginho postou nova foto no facebook. 

D) Atenção! Muito cuidado ao descer as escadas. 

E) Resistência é a palavra de ordem dos indígenas. 

 

10. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 

todas as palavras escritas corretamente. 

A) reivindicação, mendigo, rebuliço 

B) reivindicação, mendingo, rebuliço 

C) reinvidicação, mindigo, rebuliço 

D) reivindicação, mendigo, reboliço 

E) reivindicação, mendigo, reboliço 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Recentemente, o Senador Demostenes Torres foi mostra-

do na imprensa televisiva tendo conversas telefônicas com o 

contraventor Carlinhos Cachoeira, preso em operações da 

Polícia Federal. As conversas gravadas, através de autoriza-

ção da Justiça, põe em xeque-mate o mandato eletivo do Se-

nador que, justamente, defendia o combate a corrupção. A 

decepção de muitos brasileiros foi o fato de Demóstenes 

Torres sempre ter defendido o combate a corrupção, ter sido 

Procurador Geral do Ministério Público e por ter sido Secre-

tário de Segurança Pública no estado: 

A) do Amazonas 

B) de Sergipe 

C) de Goiás 

D) de São Paulo 

E) do Mato Grosso 

 

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Sergipe corresponde a: 

A) Desembargador Roberto Porto 

B) Desembargadora Célia Pinheiro 

C) Desembargadora Susana Maria Carvalho Oliveira 

D) Desembargador José Alves Neto 

E) Desembargador Netônio Bezerra Machado 

 

13. O Brasil, nos últimos anos tem se destacado no cenário 

econômico mundial. Depois da estabilização da moeda ainda 

no governo Itamar Franco, o país pouco a pouco reestabele-

ceu sua economia, o que foi mantido por governos posterio-

res. A grande surpresa foi o fato de o Brasil ter passado re-

centemente para a sexta posição do ranking mundial das mai-

ores economias do mundo ao ultrapassar: 

A) a China 

B) a Alemanha 

C) o Japão 

D) os Estados Unidos 

E) o Reino Unido 

 

14. O Governo Federal tem ampliado os investimentos na 

área da Educação como forma de acompanhamento do cres-

cimento natural das bases educativas. Entre os programas do 

Governo Federal assinale a alternativa abaixo que apresenta o 

sistema que unifica o processo seletivo para as vagas das 

instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota 

do Exame Nacional do Ensino Médio. 

A) SISU 

B) ENEM 

C) PROUNI 

D) FIES 

E) ENADE 

 

15. As artes plásticas sempre foi uma das culturas mais admi-

radas pelos intelectuais de uma sociedade. Muitas vezes, é 

através de uma obra de arte que se percebe a personalidade do 

ser humano, bem como, sua expressão de sentimento. No 

Brasil, uma das mais importantes pintoras do Modernismo 

Brasileiro, no qual expôs toda a sua influência ao surrealismo 

foi: 

A) Clarice Lispector 

B) Társila do Amaral 

C) Chiquinha Gonzaga 

D) Elis Regina 

E) Cecília Meireles 

 

16. Todos os municípios citados abaixo fazem limites com 

Pacatuba, EXCETO: 

A) Neópolis 

B) Brejo Grande 

C) Japaratuba 

D) Japoatã 

E) Pirambu 
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17. O prefeito do município de Pacatuba eleito para o quadri-

ênio 1997-2000 foi: 

A) José Francisco de Melo; 

B) Diva de Santana Melo; 

C) Luiz Carlos dos Santos; 

D) Edson Moura Travassos Filho;  

E) Luiz Carlos Ferreira. 

 

18. O cidadão nascido no município de Pacatuba tem como 

gentílico a denominação: 

A) pacatubeense 

B) pacabense 

C) pacatubano 

D) pacatuense 

E) pacatubense 

 

19. Segundo o IBGE, no Censo de 2010, a cidade de Pacatu-

ba, ficou com uma população estimada em: 

A) 13.137 habitantes 

B) 15.265 habitantes 

C) 17.809 habitantes 

D) 19.544 habitantes 

E) 21.721 habitantes 

 

20. A Câmara Municipal de Pacatuba é formada de 09 verea-

dores. Entretanto, nas próximas eleições haverá uma mudança 

no quantitativo de vagas em quase todas as câmaras de verea-

dores do país com base na Emenda Constitucional de Nº 

58/2009. Neste caso, o Poder Legislativo do Município de 

Pacatuba: 

A) Diminuirá para 07 o número de vagas para o cargo 

eletivo; 

B) Permanecerá com as 09 vagas de cargo eletivo já 

existente; 

C) Aumentará de 09 para 10 vagas; 

D) Aumentará de 09 para 11 vagas; 

E) Aumentará de 09 para 13 vagas. 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Conforme o Artigo 6º da Constituição Federal, todos os 

itens abaixo são direitos sociais, EXCETO: 

A) a educação 

B) a saúde 

C) o plano de saúde 

D) a alimentação 

E) o lazer 

 

22. Com base no Artigo 8º da Constituição Federal, considere 

os itens abaixo sobre a livre associação profissional ou sindi-

cal e marque a alternativa correta.  

I. É vedada a criação de mais de uma organização sin-

dical, em qualquer grau, representativa de categoria 

profissional ou econômica, na mesma base territori-

al, que será definida pelos trabalhadores ou empre-

gadores interessados, não podendo ser inferior à área 

de um Município; 

II. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas; 

III. É obrigatória a contribuição que, em se tratando de 

categoria profissional, será descontada em folha, pa-

ra custeio do sistema confederativo da representação 

sindical respectiva, independentemente da contribui-

ção prevista em lei; 

IV. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 

partir do registro da candidatura a cargo de direção 

ou representação sindical e, se eleito, ainda que su-

plente, até um ano após o final do mandato, salvo se 

cometer falta grave nos termos da lei. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

23. Todos os itens abaixo correspondem aos princípios obe-

decidos pela Administração Pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, conforme a Constituição Federal em seu 

Artigo 37, EXCETO: 

A) legalidade 

B) impessoalidade 

C) moralidade 

D) publicidade 

E) parcialidade 

 

24. Ainda sobre o Artigo 37 da Constituição Federal, todas as 

alternativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessí-

veis aos brasileiros que preencham os requisitos es-

tabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei;  

B) A investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma pre-

vista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;  

C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 

pagos pelo Poder Executivo; 

D) É permitida a acumulação remunerada de cargos pú-

blicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no 

inciso XI.  

E) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela 

não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de autoridades 

ou servidores públicos. 
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25. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Pacatuba, 

são de competência do Município: 

I. Legislar sobre licitações e contratação em todas as 

modalidades para a administração pública municipal, 

direta e indireta, inclusive as fundações públicas 

municipais e as empresas sob seu controle, indepen-

dente das normas gerais da legislação Federal; 

II. Legislar sobre assunto de interesse local; 

III. Constituir a Guarda Municipal destinada à proteção 

de seus bens, serviços e instalações, conforme dispu-

ser a Lei; 

IV. Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando 

balancetes, nos prazos fixados em lei. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

26. Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “é uma 

atividade de Administração que tem por fim assegurar, de 

modo permanente, contínuo e geral, a satisfação de necessi-

dades essenciais ou secundárias da sociedade, assim por lei 

considerados, e sob as condições impostas unilateralmente 

pela própria Administração”. O trecho citado corresponde 

a(o): 

A) característica sobre Serviço Público no Brasil; 

B) objetivo sobre Administração Pública no Brasil; 

C) conceito sobre Serviço Público no Brasil; 

D) finalidade sobre técnicas administrativas; 

E) obrigação do Serviço Público no Brasil. 

 

27. É de competência do Município, segundo a Lei Orgânica 

instituir impostos sobre: 

I. propriedade predial territorial urbana; 

II. transmissão intervivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou cessão fí-

sica e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisi-

ção; 

III. serviço de qualquer natureza, não compreendido na 

competência do Estado, definida em lei complemen-

tar federal, que poderá excluir da incidência, em se 

tratando de exportação de serviços para o exterior.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

28. Considere o fragmento a seguir: 

“Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, trata-

dos e regras de direito internacional, ao crime cometido, no 

todo ou em parte, no território nacional, ou que nele, embora 

parcialmente, produziu ou devia produzir seu resultado”, 

Artigo 4°, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Esse artigo se refere: 

A) a lei penal no tempo; 

B) ao lugar do crime; 

C) à anterioridade da Lei; 

D) a extraterritorialidade; 

E) a eficácia da sentença estrangeira. 

 

29. Segundo o Artigo 19, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, não há crime quando o agente pratica o 

fato: 

I. em caso de necessidade; 

II. em legítima defesa; 

III. em estrito cumprimento de dever legal ou no exercí-

cio regular de direito. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

30. O Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 enten-

de por excesso culposo: 

A) legítima defesa quem, usando moderadamente dos 

meios necessários, repele injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito seu ou de outrem; 

B) estado de necessidade quem pratica o fato para sal-

var de perigo a toa, que não provocou por sua vonta-

de, nem podia de outro modo evitar, direito próprio 

ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 

razoável exigir-se; 

C) o agente que excede culposamente os limites da legí-

tima defesa, respondendo pelo fato, se este for puní-

vel como crime culposo; 

D) coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, 

não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, 

só punível o autor da coação ou da ordem; 

E) erro quando à pessoa contra a qual o crime é pratica-

do não isenta de pena. Não se consideram, neste ca-

so, as condições ou qualidades da vítima, senão as 

da pessoa contra quem o agente queria praticar o 

crime. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Assinale a alternativa correta a respeito do que compete e 

cabe ao trabalhador rural, segundo a NRR4 –Equipamento de 

Proteção Individual– EPI 154.000-9. 

A) Responsabilizar-se pela danificação dos EPI, ocasio-

nada pelo uso inadequado ou fora das atividades a 

que se destinam, bem como pelo seu extravio. 

B) Não usar obrigatoriamente os EPI indicados para a 

finalidade a que se destinarem. 

C) Instrução e conscientização quanto ao uso adequado. 

D) Substituição imediata do equipamento danificado ou 

extraviado. 

E) Responsabilização pela manutenção e esterilização. 

 

32. Na produção de mudas podemos propagar, reproduzir as 

plantas por sementes ou por propagação vegetativa. A esta-

quia é a propagação de vegetais por meio dos seus órgãos 

vegetativos. É necessário observarmos alguns pontos no uso 
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das estacas de propagação vegetativas, tais como: a natureza 

das estacas, consistência, forma da base e tamanho. Para as 

estacas com talão, é correto afirmar que: 

A) São estacas de ramos lenhosos. 

B) São herbáceas e providas de folhas. 

C) São estacas de rizomas e tubérculos.  

D) São plenamente identificáveis por etiquetas.  

E) São constituídas de um fragmento de ramo mais ve-

lho. 

 

33. Semente é óvulo fecundado, sendo o fruto, o ovário de-

senvolvido. Para que se verifique a germinação de uma se-

mente, há necessidade de certas transformações no seu interi-

or e, para tanto, esta deverá estar viva e dispor de condições 

externas favoráveis e adequadas de: 

A) Oxigênio, umidade, luz. 

B) Temperatura, umidade, oxigênio.  

C) Temperatura, dióxido de carbono, luz.  

D) Temperatura, luminosidade, umidade.  

E) Gás carbônico, umidade, luminosidade. 

 

34. A análise da renda é uma medida do resultado econômico 

enquanto a Renda Bruta é constituída da soma de todos os 

créditos da empresa rural, referentes ao exercício financeiro 

ou ao ano agrícola. A Renda Bruta (RB) consta dos seguintes 

elementos: 

A) Venda de produtos, consumo de produtos e  altera-

ção no inventário. 

B) Venda de produtos, gastos em dinheiro e remunera-

ção de capital. 

C) Venda de produtos, despesas com imóvel e reparos. 

D) Venda de produtos, mais lucro e mais mão de obra. 

E) Venda de produtos, consumo familiar e gastos com 

equipamentos. 

 

35. A produção agrícola, desde a instalação da cultura até a 

obtenção do produto em condições de ser comercializado, 

envolve as seguintes operações: preparo do solo, semeadura, 

plantio, transplante, aplicação de fertilizantes e de corretivos, 

cultivo e irrigação, aplicação de produtos (visando à fitossa-

nidade), colheita, carregamento e transporte. Além da seca-

gem, beneficiamento, armazenagem e conservação. Sabemos 

que no planejamento se faz necessário prever o uso de má-

quinas e equipamentos para o momento preciso (época do 

ano). Usando uma máquina e um equipamento agrícola ade-

quado às épocas de preparo do solo, em quais momentos, 

respectivamente os mesmos, poderiam ser utilizados? 

Obs.: Sabe-se que se trata da semeadura do milho e do trigo 

no Estado de Santa Catarina. 

A) Inverno e verão.  

B) Outono e inverno. 

C) Outono e primavera.  

D) Primavera e verão.  

E) Primavera e outono.  

 

36. A eficiência da utilização da água para a agricultura de-

pende de fatores como: clima, solo, nutrientes, entre outros. 

Sabemos que são necessárias 540 calorias de energia para 

evaporar um grama de água. As perdas de água do solo se 

processam de duas maneiras: por evaporação da água da 

superfície do solo e por transpiração pela superfície das fo-

lhas das plantas. A perda combinada e resultante desses dois 

processos denomina-se evapotranspiração. Sobre a evapo-

transpiração, podemos afirmar que: 

A) A cobertura vegetal não influencia na evapotranspi-

ração. 

B) A evapotranspiração depende do capital aplicado na 

lavoura. 

C) A evapotranspiração independe das condições do 

tempo. 

D) A evapotranspiração independe das características 

dos vegetais. 

E) A pressão de vapor atmosférico influencia na evapo-

transpiração. 

 

37. O beneficiamento de sementes é baseado nas diferenças 

de características físicas entre a boa semente e as impurezas. 

Existem várias etapas no processo, tais como: recepção, pré-

limpeza, secagem, limpeza básica, tratamento, embalagem, 

armazenamento ou transporte, separação e classificação.  

O beneficiador de sementes pode escolher, dentre um grande 

número de máquinas, as que separam materiais diferentes 

entre si em tamanho, forma, peso, textura da casca, cor, afini-

dade com líquidos e condutividade. Geralmente a máquina 

usada na etapa de limpeza básica é: 

A) O separador de rolos.  

B) A mesa gravitacional.  

C) A máquina de ar e peneira.  

D) A selecionadora eletrônica.  

E) O descascador-escarificador.  

 

38. Entende-se por erosão o processo de desagregação e re-

moção de partículas do solo ou fragmentos de rocha, pela 

ação combinada da gravidade com a água, o vento e o gelo. A 

remoção da vegetação, geralmente acelerada pelo homem, 

acaba por expor o solo a formas menos perceptíveis de ero-

são, que promovem a remoção da camada superficial, dei-

xando o subsolo sujeito à intensa remoção de partículas, o 

que culmina com o surgimento de voçorocas. 

Com base no texto acima, assinale a afirmativa correta em 

relação à profundidade e à extensão da bacia de contribuição 

de uma voçoroca, respectivamente: 

A) Uma voçoroca pode ser considerada pequena somen-

te quando tiver menos de 1,5 metros de profundida-

de. E média, quando sua bacia de contribuição for 

menor que 10 ha. 

B) Uma voçoroca pode ser considerada média quando 

tiver menos de 1,5 metro de profundidade. E média, 

quando sua bacia de contribuição estiver entre 30 e 

70 ha. 

C) Uma voçoroca pode ser considerada pequena quando 

tiver menos de 1,5 metro de profundidade. E grande, 

quando sua bacia de contribuição tiver mais de 40 

ha. 

D) Uma voçoroca pode ser considerada grande quando 

tiver mais de 2,5 metros de profundidade. E peque-

na, quando sua bacia de contribuição tiver menos de 

05 ha. 

E) Uma voçoroca pode ser considerada pequena quando 

tiver menos de 2,5 metros de profundidade. E média, 

quando sua bacia de contribuição estiver entre 10 e 

50 ha. 
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39. O Sr. Antônio Manuel é um pequeno agricultor que pre-

tende agregar valor a sua propriedade. Ao conversar com sua 

família, chegou à conclusão que um pomar seria uma boa 

ideia, pois além de lhe trazer retorno financeiro, era uma 

ótima oportunidade de atrair pássaros para perto de sua casa. 

Quando decidiu, resolveu procurar um técnico agrícola que 

pudesse lhe orientar, pois não sabia quais frutíferas atenderi-

am melhor suas necessidades. Sabendo-se que seu Antônio 

mora na cidade de Pacatuba, no Estado de Sergipe, e gostaria 

muito de colher frutos o ano todo, qual a única espécie que 

não seria aconselhável recomendar para o plantio em sua 

propriedade, levando-se em consideração principalmente o 

clima da região. 

A) Macieira. 

B) Goiabeira. 

C) Caquizeiro. 

D) Abacateiro.  

E) Pitangueira. 

 

40. Através de um corte transversal do tronco de uma árvore, 

é possível observar os seus tecidos constituintes. Primeira-

mente, é possível ver o súber, formador da casca; em seguida, 

o filogênio, feloderma, floema, câmbio e o xilema. Cada um, 

exercendo uma função específica. O colênquima é um tecido 

vegetal de sustentação, responsável pelo crescimento dos 

tecidos adjacentes, sendo formado por células: 

A) Mortas, porém ricas em celulose e lignina.  

B) Mortas, endurecidas por cristais de silicatos.  

C) Vivas, ricas em cloroplastos e espaços intercelulares. 

D) Vivas, com paredes espessas, devido aos depósitos 

de celulose. 

E) Vivas e mortas, com paredes lignificadas e  providas 

de clorofila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




