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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. 



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA (SE)  
 

 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 2 
 

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. Considere os itens abaixo sobre impacto ambiental e 

assinale a alternativa correta.  

I. Dependerá de elaboração de estudo de impacto am-

biental e respectivo relatório de impacto ambiental 

(RIMA), a serem submetidos à aprovação do órgão 

estadual competente, e do IBAMA em caráter suple-

tivo, o licenciamento de atividades modificadoras do 

meio ambiente, tais como qualquer atividade que uti-

lize carvão vegetal em quantidade superior a dez to-

neladas por dia. 

II. O estudo de impacto ambiental, além de atender à 

legislação, em especial os princípios e objetivos ex-

pressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambi-

ente, terá que obedecer entre outras, a seguinte dire-

triz: Definir os limites da área geográfica a ser direta 

ou indiretamente afetada pelos impactos, denomina-

da área de influência do projeto, considerando, em 
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todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se loca-

liza. 

III. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, dentre 

as atividades técnicas, o licenciamento e a revisão de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

IV. Ao determinar a execução do estudo de impacto am-

biental e apresentação do RIMA, o estadual compe-

tente ou o IBAMA ou, quando couber, o Município 

determinará o prazo para recebimento dos comentá-

rios a serem feitos pelos órgãos públicos e demais 

interessados e, sempre que julgar necessário, promo-

verá a realização de audiência pública para informa-

ção sobre o projeto e seus impactos ambientais e 

discussão do RIMA. 

 

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. 

 

32. Assinale a alternativa correta: 

A) As empresas que exploram economicamente águas 

represadas e as concessionárias de energia elétrica 

não serão responsabilizadas pelas alterações ambien-

tais por elas provocadas. 

B) A reserva da Biosfera é um modelo, adotado inter-

nacionalmente, de gestão integrada, participativa e 

sustentável dos recursos naturais, com os objetivos 

básicos de preservação da diversidade biológica, o 

de desenvolvimento de atividades de pesquisa, de 

monitoramento ambiental, de educação ambiental, 

de desenvolvimento sustentável e de melhoria da 

qualidade de vida das populações. 

C) A gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada 

e contar com a participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades. 

D) O SNUC é constituído apenas pelas unidades de 

conservação federal e estadual. 

E) O SNUC tem como um dos seus objetivos a criação 

de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 

Poder Público federal, estadual e municipal, tais co-

mo área de proteção ambiental de pouca relevância e 

interesse ecológico e reservas extrativistas. 

 

33. Dos macrovetores que habitam o lixo, os que oferecem 

maior risco ao homem e ao meio ambiente são: 

A) os cães, os cavalos e os coelhos. 

B) somente os cães e os gatos. 

C) os vermes, as bactérias e os vírus.   

D) as baratas, os ratos e as moscas. 

E) os cães, os gatos e os gambás.  

 

34. A atmosfera possui uma certa capacidade de autodepura-

ção, pois as partículas em suspensão: 

A) Descolam-se para áreas menos habitadas. 

B) São decompostas pelos gases que a compõe. 

C) Dispersam-se no ar.  

D) São eliminadas pelo CO2. 

E) Tendem a se depositar em sedimentos. 

 

 

35. Em consonância com o Código Florestal:  

A) A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços 

especializados excluem a ação da autoridade policial 

por iniciativa própria. 

B) Não é permitido o acesso de pessoas e animais à 

áreas de preservação permanente para obtenção de 

água. 

C) Qualquer árvore poderá ser declarada imune de cor-

te, mediante ato do Poder Público, por motivo de sua 

localização, raridade, beleza ou condição de porta-

sementes. 

D) O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, 

não dependerá de licença da autoridade competente. 

E) As florestas e outras formas de vegetação nativa, in-

clusive as situadas em área de preservação perma-

nente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de 

utilização limitada ou objeto de legislação específi-

ca, são suscetíveis de supressão. 

 

36. Entendemos que a educação ambiental é um processo de 

formação e informação, orientado para o desenvolvimento da 

consciência crítica sobre as questões ambientais, e de ativida-

des que levem à participação das comunidades na preserva-

ção do equilíbrio ambiental. Sobre as características da edu-

cação ambiental, considere os itens abaixo e marque a alter-

nativa correta. 

I. É interina. 

II. O enfoque educativo interdisciplinar. 

III. A orientação para a resolução de problemas.  

IV. A integração com a comunidade.  

 

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. 

 

37. O órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente que tem 

como uma de suas finalidades deliberar, no âmbito de sua 

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida é o(a): 

A) IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis). 

B) IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo-

restal). 

C) CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

D) SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente).  

E) SUDEPE (Superintendência do Desenvolvimento da 

Pesca). 
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38. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

fixa os critérios básicos para o licenciamento ambiental, no 

qual será exigido o estudo de impacto ambiental. O estudo de 

impacto ambiental deve conter os seguintes itens: 

A) O diagnóstico ambiental da área; descrição da ação 

proposta e suas alternativas; identificação e previsão 

dos impactos significativos, positivos e negativos. 

B) O diagnóstico ambiental da área; descrição da ação 

proposta e suas alternativas; identificação, análise e 

previsão dos impactos significativos, positivos e ne-

gativos. 

C) O diagnóstico ambiental da área; descrição da ação 

proposta e suas alternativas; identificação, análise e 

previsão dos impactos positivos e negativos. 

D) O diagnóstico ambiental da área; descrição da ação 

proposta e suas alternativas; identificação e análise 

dos impactos significativos, positivos e negativos. 

E) O diagnóstico da área; descrição da ação proposta e 

suas alternativas; identificação, análise e previsão 

dos impactos significativos, positivos e negativos. 

 

39. Sobre o licenciamento ambiental, é correto afirmar que: 

A) Deve ser feito com base nas características do meio, 

identificando as áreas mais apropriadas, ou não, à 

urbanização. 

B) Deve ser elaborado pela municipalidade, contando 

com uma ampla discussão e participação da comuni-

dade. 

C) É o instrumento básico da política de desenvolvi-

mento e de expansão urbana, a qual tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

D) É o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instala-

ção, ampliação e operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais consi-

deradas efetiva ou potencialmente poluidoras. 

E) Deve conter as diretrizes e padrões de organização 

do espaço urbano, do desenvolvimento socioeconô-

mico e do sistema político-administrativo, sempre 

visando a melhorar as condições de vida da popula-

ção. 

 

40. Para a elaboração do estudo de impacto ambiental são 

necessários levantamentos de campo. Para isso, são selecio-

nadas algumas espécies que serão estudadas com maior deta-

lhe. As espécies que só ocorrem em determinado ambiente 

são denominadas: 

A) Exóticas. 

B) Endêmicas. 

C) Introduzidas. 

D) Ameaçadas.  

E) Chave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




