
CARGO:  ENGENHEIRO FLORESTAL I

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Deixe memórias agradáveis sobreviverem em tempos de tristeza.”

S10 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Tenho sempre certa inibição em tratar do tema
das crianças e de seu sofrimento. Temo cair no
sentimentalismo banal, que alimenta as piedosas
almas, burguesas ou não. Sei, pela própria
experiência, o quanto há de honrado e o quanto há de
hipocrisia nesse proclamado interesse pelos
menores abandonados. Devo confessar que sou
suspeito e nada imparcial ao tratar do tema, porque,
como milhares e milhares de outros brasileiros,
também fui um deles, em um tempo em que o mundo
era bem melhor.

Segunda-feira, reuniram-se fiéis e sacerdotes
de todas as crenças para lembrar os meninos mortos
há 13 anos no adro da igreja da Candelária. Centenas
de discursos, volumosos trabalhos acadêmicos,
milhares e milhares de trabalhos jornalísticos tentam
explicar esse drama social. Mas há poucos esforços
coerentes da sociedade a fim de resolvê-lo. A razão é
simples: o abandono dos menores é um assunto dos
pobres. E os pobres são pobres. Não se incluem entre
os bem nascidos. Se não são bem nascidos, o melhor
seria que não tivessem nascido, é o que muitos
pensam e proclamam. Parte-se da ideia de que a
pobreza deve ser eliminada no ventre, com o
ligamento de trompas, em nome da paternidade
responsável, quando não a esterilização mediante
agentes químicos misturados aos alimentos, doados
pelos países ricos às populações miseráveis.
Sabe-se que muitas mulheres foram esterilizadas
contra a própria vontade.

Se os meninos mortos na Candelária
tivessem sido eliminados no ventre, os que foram orar
em sua memória estariam dispensados desse
sacrifício. Se os chefes do PCC e dos outros
comandos não tivessem nascido, não estariam hoje
assaltando bancos, nem matando policiais. E
poderíamos seguir a mesma lógica, para afirmar que
se os policiais que mataram essas crianças não
tivessem nascido, elas não teriam morrido. Este pode
ser o raciocínio de grande parte da classe média − e
de muitos ricos. É uma posição de classe. Os pobres,
que pensam, embora muitos acreditem que não
contam com essa faculdade mental, pensam de outra
maneira.

Há muitos que vivem das crianças
abandonadas. São os que se ocupam delas, criando
e administrando organizações não governamentais,
os que escrevem livros e os que se elegem
prometendo resolver o problema. Só delas não se
ocupa, e como deveria ocupar, o Estado. O Estado
tem outras prioridades, como a de colocar mais
policiais nas ruas para caçar essas crianças quando
cometem crimes e eliminá-las de qualquer forma,
quando se tornam adultas e criminosas. Falta aos

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Na argumentação desenvolvida ao longo do texto, o
conteúdo do enunciado em: “É certo que se todas as
crianças pudessem só frequentar boas escolas e
passar o resto do tempo brincando felizes, seria
ótimo.” (parágrafo 5) deve ser visto como:

A) concessão a ponto de vista que contraria opinião
sustentada pelo autor.

B) tese sustentada pelo autor.
C) argumento orientado para a conclusão pretendida

pelo autor.
D) retificação de ponto de vista emitido na frase

anterior do texto.
E) conclusão do texto.

governantes o senso de realidade.
Acreditava-se, antigamente, que o trabalho

educava. É certo que se todas as crianças pudessem
só frequentar boas escolas e passar o resto do tempo
brincando felizes, seria ótimo. Mas impedir que os
adolescentes pobres possam trabalhar, e, da mesma
forma, exigir que os jovens tenham formação
universitária para ocupações simples, é empobrecer
o mundo e excluir milhões da sociedade econômica.
É agravar o conflito entre os ricos e os pobres, e
alimentar a guerra das ruas, que já começou e que irá
continuar, se o Estado não for reconstruído para
promover a justiça e a igualdade. De nada adiantarão
as preces pelas crianças mortas, e as farisaicas
expressões sentimentais pelas que irão morrer, se
cada um de nós não for capaz de ver, em cada menino
de rua, a face do próprio filho. E como não podemos
cuidar de todos, exigir do Estado que o faça.
(SANTAYANA, Mauro. JB: 26/07/2006)

Questão 01

Entre as estratégias argumentativas a seguir, aquela
de que se vale o autor para persuadir o leitor da
legitimidade da tese que defende é a seguinte:

A) re i te ração de um t ipo de rac ioc ín io
lógico-semântico.

B) apoio em dados estatísticos autorizados e
fidedignos.

C) recorrência a exemplo extraído de narrativa
literária.

D) apelo a argumento de autoridade na matéria.
E) testemunho pessoal de terceiros.

Questão 02
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A alternativa em que, do ponto de vista semântico, há
evidente equívoco na substituição da preposição
empregada no texto pela locução prepositiva
indicada é:

A) “Sei, PELA própria experiência, o quanto há de
honrado e o quanto há de hipocrisia nesse
proclamado interesse [...]” / EM RAZÃO Da

B) “[...] reuniram-se fiéis e sacerdotes de todas as
crenças PARA lembrar os meninos mortos [...]” /
COM O INTUITO DE

C) “[...] a pobreza deve ser eliminada no ventre, COM
o ligamento de trompas [...]” / POR MEIO DE

D) “[...] muitas mulheres foram esterilizadas
CONTRA a própria vontade.” / AO ENCONTRO
DE

E) “Há mui tos que vivem DAS cr ianças
abandonadas.” / ÀS EXPENSAS Das

Questão 08

Formam substantivos de adjetivos, exprimindo a
noção de “estado ou qualidade de”, ambos os sufixos
destacados nas seguintes palavras do texto:

A) igual − sentiment
B) liga − esteriliza
C) sentimental − govern
D) pobr − hipocris
E) jornalíst − adolesc

dade al
mento ção

ismo ante
eza ia

ico ente

Questão 09

Altera-se o sentido fundamental de “[...] e alimentar a
guerra das ruas, que já começou e que irá continuar,
SE O ESTADO NÃO FOR RECONSTRUÍDO para
promover a justiça e a igualdade.” com a seguinte
redação da oração em destaque:

A) desde que o Estado não seja reconstruído.
B) salvo se o Estado for reconstruído.
C) a menos que o Estado seja reconstruído.
D) enquanto o Estado não for reconstruído.
E) caso o Estado não seja reconstruído.

Questão 07

A forma verbal que podia estar empregada entre
aspas, por sua conotação visivelmente irônica no
texto, encontra-se destacada em:

A) Não se INCLUEM entre os bem nascidos.
B) Os pobres, que PENSAM, embora muitos

acreditem que não contam com essa faculdade
mental, pensam de outra maneira.

C) São os que se OCUPAM delas, criando e
a d m i n i s t r a n d o o r g a n i z a ç õ e s n ã o
governamentais.

D) O Estado tem outras prioridades, como a de
colocar mais policiais nas ruas para CAÇAR
essas crianças.

E) Acreditava-se, antigamente, que o trabalho
EDUCAVA.

Questão 05

A alternativa em que o adjetivo é empregado pelo
autor, não para documentar objetivamente a
realidade, mas para fazer uma avaliação ou
valoração subjetiva, é:

A) menores abandonados (parágrafo 1)
B) agentes químicos (parágrafo 2)
C) adolescentes pobres (parágrafo 5)
D) formação universitária (parágrafo 5)
E) farisaicas expressões (parágrafo 5)

Questão 06

Em todas as alternativas a seguir leem-se
justificativas para o que foi enunciado anteriormente
no texto, EXCETO em:

A) “Temo cair no sentimentalismo banal, que
alimenta as piedosas almas, burguesas ou não.”
(parágrafo 1)

B) “[...] como milhares e milhares de outros
brasileiros, também fui um deles, em um tempo
em que o mundo era bem melhor.” (parágrafo 1)

C) “Centenas de discursos, volumosos trabalhos
acadêmicos, milhares e milhares de trabalhos
jornalísticos tentam explicar esse drama social.”
(parágrafo 2)

D) “[...] o abandono dos menores é um assunto dos
pobres.” (parágrafo 2)

E) “O Estado tem outras prioridades, como a de
colocar mais policiais nas ruas para caçar essas
crianças [...]” (parágrafo 4)

Questão 03

Os verbos auxiliares em destaque indicam que o
autor quer que se entenda o conteúdo das
proposições:

a) “[...] a pobreza DEVE ser eliminada no ventre,
com o ligamento de trompas [...]”

b) “Este PODE ser o raciocínio de grande parte da
classe média − e de muitos ricos”,

respectivamente, como:

A) duvidoso, necessário.
B) necessário, possível.
C) possível, certo.
D) certo, facultativo.
E) facultativo, duvidoso.

Questão 04
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É facultativa, no português culto, a concordância
verbal documentada em:

A) “[...] o abandono dos menores é um assunto dos
pobres.” / são

B) “Se os meninos mortos na Candelária tivessem
sido eliminados no ventre [...]” / tivesse

C) “[...] como a de colocar mais policiais nas ruas
para caçar essas crianças [...]” / caçarem

D) “Falta aos governantes o senso de realidade.” /
Faltam

E) “De nada adiantarão as preces pelas crianças
mortas [...]” / adiantará

Questão 11

A substituição do complemento verbal por um
pronome átono que, na língua escrita culta, implica
infração a uma norma de regência é:

A) “[...] que alimenta as piedosas almas, burguesas
ou não.” / as alimenta

B) “[...] para lembrar os meninos mortos há 13 anos
no adro da igreja da Candelária.” / lembrar-lhes

C) “[...] para caçar essas crianças quando cometem
crimes.” / os cometem

D) “Falta aos governantes o senso de realidade.” /
Falta-lhes

E) “[...] se o Estado não for reconstruído para
promover a justiça e a igualdade [...]” /
promovê-las

Questão 12

Entre as mudanças de colocação do pronome átono
indicadas a seguir, aquela que nossas gramáticas
validam é:

A) “Mas há poucos esforços coerentes da sociedade
a fim de resolvê-lo.” / o resolver

B) “Só delas não se ocupa, e como deveria ocupar, o
Estado.” / ocupa-se

C) “[...] quando se tornam adultas e criminosas [...]” /
tornam-se

D) “Acreditava-se, antigamente, que o trabalho
educava.” / Se acreditava

E) “E como não podemos cuidar de todos, exigir do
Estado que o faça.” / faça-o

Questão 13

Ao fazer-se a substituição do complemento
destacado na passagem: “[...] doados pelos países
ricos ÀS POPULAÇÕES MISERÁVEIS”, mantém-se,
necessariamente, o acento grave no “A” em:

A) doados pelos países ricos do mundo as suas
populações miseráveis.

B) doados pelos países ricos a elas, populações
miseráveis do mundo.

C) doados pelos países ricos a toda população
miserável do mundo.

D) doados pelos países ricos a uma ou outra
população miserável daAmérica.

E) doados pelos países ricos a América e suas
populações miseráveis.

Questão 14

Em: “É certo que se todas as crianças pudessem só
frequentar boas escolas e passar o resto do tempo
brincando felizes, seria ótimo.”, é perfeitamente
admissível, segundo as normas de pontuação em
vigor, além da vírgula usada no original, a vírgula
sugerida na alternativa:

A) É certo [,] que se todas as crianças.
B) É certo que [,] se todas as crianças.
C) se todas as crianças [,] pudessem só frequentar.
D) pudessem só frequentar boas escolas [,] e passar

o resto do tempo.
E) pudessem só frequentar boas escolas e [,] passar

o resto do tempo.

Questão 15

Na conversão da voz passiva analítica em passiva
pronominal, ou vice-versa, falta a necessária
correspondência temporal entre os verbos na
seguinte alternativa:

A) “Não se incluem entre os bem nascidos.”
Não são incluídos entre os bem nascidos

B) “[...] a pobreza deve ser eliminada no ventre [...]”
a pobreza se deve eliminar no ventre

C) “Sabe-se que muitas mulheres foram
esterilizadas [...]”
Sabe-se que se esterilizaram muitas mulheres

D) “Se os meninos mortos na Candelária tivessem
sido eliminados no ventre [...]”
Se se tivessem eliminado no ventre os meninos
mortos na Candelária

E) “[...] os que se elegem prometendo resolver o
problema [...]”
os que foram eleitos prometendo resolver o
problema

Questão 10
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Questão 21

INFORMÁTICA BÁSICA

No Windows XP, ao excluir um arquivo, este é
temporariamente armazenado:

A) na pasta Lixeira.
B) na bibliotecaArquivo Morto.
C) na seção Favoritos, do Windows Explorer.
D) na pasta Temp.
E) na pasta Excluídos.

Segundo a Lei Orgânica Municipal de Magé, a
competência para sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar é:

A) da Câmara Municipal.
B) do Chefe do Poder Executivo municipal.
C) do Governador.
D) daAssembleia Legislativa.
E) do Tribunal de Contas do Município.

Questão 19

No que tange à Lei Orgânica Municipal de Magé, a
competência para prover e extinguir os cargos, os
empregos e as funções públicas municipais, na forma
da lei, é:

A) daAssembleia Legislativa.
B) do Prefeito.
C) do Ministério Público.
D) da Câmara Municipal.
E) dos Vereadores.

Questão 20

No que tange às suas relações internacionais, a
República Federativa do Brasil rege-se pelo seguinte
princípio:

A) da publicidade.
B) da efetividade.
C) da eficiência.
D) da impessoalidade.
E) da não intervenção.

Questão 16

“Consiste em uma consulta posterior sobre
determinado ato governamental para ratificá-lo,
conceder-lhe eficácia ou, ainda, para retirar-lhe a
eficácia.”Aassertiva acima reflete o conceito de:

A) cassação.
B) renúncia.
C) referendo.
D) prescrição.
E) plebiscito.

Questão 17

Segundo a Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.

A) O prazo de validade do concurso público será de
até um ano, não sendo admitida a sua
prorrogação.

B) É vedado ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.

C) É vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos em qualquer hipótese.

D) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.

E) As funções de con f iança , exe rc idas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se às atribuições de chefia e
assessoramento, mas não à atribuição de
direção.

Questão 18

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 22

A utilização de serviços de correio eletrônico está
diretamente relacionada com diversos elementos,
EXCETO:

A) uma conexão com a Internet.
B) assinatura com provedor de serviço de

Internet.
C) um programa de email ou um serviço de email

web.
D) um endereço eletrônico de email.
E) uma conexão com uma rede local de

computadores.
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Questão 25

Suponha que você queira manter, no Windows
Internet Explorer, mais de uma página web aberta de
forma que você possa alternar rapidamente entre
elas e visualizar todas as páginas de uma só vez,
conforme imagem abaixo.

O recurso existente nos principais navegadores
relacionado com esse tipo de visualização é
chamado de:

A) Favoritos.
B) Histórico.
C) Guias ouAbas.
D) Folhas.
E) Planilhas.

Questão 23

Observe o gráfico abaixo, da planilha Sheet1, criado
no Microsoft Office Excel 2003.

Com base nas informações nele contidas, é
INCORRETO afirmar:

A) A legenda do gráfico é representada pela
imagem .

B) O título do eixo das categorias é “Meses”.
C) O intervalo de dados é =Sheet1!$A$2:$G$3.
D) A série de dados é proveniente das colunas

da planilha.
E) O título do gráfico é “Receita do 1º Bimestre

2011”.

Questão 24

Suponha que você tenha feito uma alteração
indevida em um documento do Microsoft Office
Word 2003. O ícone que permite desfazer a
última alteração realizada é:

A)

B)

C)

D)

E)
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Na tela “Converter texto em tabela” do Microsoft
Office Word 2003, o separador de texto que indica o
início de uma nova linha é:

A) Parágrafos.
B) Número de Linhas.
C) Tabulações.
D) Ponto-e-vírgulas.
E) Sinal de Maior (>).

Questão 29

Questão 28

Observe abaixo a imagem parcial de uma planilha
criada no Microsoft Excel 2003.

O ícone que permite remover a cor de fundo das
células G8 a G13 é:

A)

B)

C)

D)

E)

Suponha que a janela abaixo seja exibida na tela de
seu computador.

A opção mais segura para evitar que seu computador
seja contaminado por um vírus é clicar no botão:

A) ermit i r, com a opção “P rmit i r com
privilégios” marcada.

B) ermitir, com a opção “Sempre onfiar neste
fornecedor” marcada.

C) ermitir, com a opção “ embrar ação para
este aplicativo” marcada.

D) egar.
E) ostrar detalhes.

P e

P c

P L

N
M

Questão 26

Questão 27

O recurso Contatos, existente nos principais
de correio eletrônico disponíveis no

mercado, permite criar um grupo de contatos. Ao
enviar um email para um grupo de contatos:

A) somente os endereços eletrônicos que
possuam o mesmo provedor receberão o
email.

B) somente o contato principal receberá o email.
C) todos os endereços eletrônicos contidos

nesse grupo receberão o email.
D) todos os endereços eletrônicos contidos

nesse grupo receberão o email, mas o contato
principal o receberá em cópia oculta.

E) todos os endereços eletrônicos contidos
nesse grupo receberão o email, mas o contato
principal o receberá em cópia.

softwares
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Os estudos relativos à Avaliação de Impactos
Ambientais fazem uso dos conceitos de impacto
ambiental e poluição ambiental. Sobre esses
conceitos, marque a alternativa INCORRETA.

A) Um impacto ambiental corresponde à alteração
da qualidade ambiental que resulta da
modificação de processos naturais ou sociais
provocada, ou não, por ação humana.

B) A poluição tem uma conotação negativa,
enquanto o impacto ambiental pode ter uma dupla
conotação (positiva e negativa).

C) O impacto ambiental é vinculado à consequência
de uma ação, sendo gerado por uma causa
(aspecto).

D) A poluição é medida por grandezas físicas,
fazendo-se uso de padrões numéricos.

E) A poluição é uma causa de impacto ambiental,
mas os impactos podem ser gerados por diversas
formas.

Questão 31

Questão 32

O Estudo de ImpactoAmbiental (EIA) e o Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) são documentos gerados
no processo de avaliação e impacto ambiental. Sobre
esses documentos, é INCORRETO afirmar que:

A) Os fatores ambientais abordados pelo EIA variam
em função do empreendimento, mas sempre
estão relacionados com os meios físico, biótico e
socioeconômico.

B) O EIA é um documento mais técnico e denso,
enquanto o RIMAse atem a uma abordagem mais
popular e direta, ao contrário do EIA que pode
apresentar os impactos de forma parcial,
relatando o ponto de vista do empreendedor.

C) Como forma de avaliação dos impactos
ambientais a serem incorporados ao EIA/RIMA,
podem ser utilizadas metodologias específicas,
tais como , e Matriz de
Interação.

D) O EIA/RIMA passam a ser necessários quando a
proposta do empreendimento é classificada como
geradora de significativos impactos ambientais
nega t i vos , gerando um processo de
licenciamento ambiental apoiado em um estudo
de impacto ambiental mais detalhado.

E) Entre os pontos encontrados no escopo do EIA,
podem citar-se o diagnóstico ambiental, o
prognóstico ambiental, as medidas mitigadores e
a proposta de monitoramento dos impactos
negativos.

Ad-hoc Check-list

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 33

As medidas de dispersão e de posição são
estatísticas importantes para descrever a população
que está sendo inventariada. Qual das alternativas
abaixo NÃO é uma medida de dispersão?

A) Amplitude total (A ).
B) Variância (S ).
C) Mediana (md).
D) Desvio padrão (S).
E) Coeficiente de variação (CV).

T
2

No Painel de Controle do Windows XP – na opção
“Impressoras e aparelhos de fax” – é possível
visualizar e realizar diversas tarefas relativas a filas
de impressão, com EXCEÇÃO de:

A) pausar uma impressão.
B) cancelar uma impressão.
C) reiniciar uma impressão.
D) alterar a prioridade dos documentos a serem

impressos.
E) alterar configurações, tais como orientação

das páginas, fonte do papel e número de
cópias.

Questão 30
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Para utilizar os modelos de produção por classe
diamétrica, uma das etapas é obter o diâmetro
a 30% (D ). Se forem mensurados 19 diâmetros,
qual a observação que corresponde ao diâmetro
a 30% (D )?

A) 6
B) 3
C) 10
D) 7
E) 15

30%

30%

Questão 37

Durante a realização do inventário florestal, em uma
determinada parcela foi encontrada uma árvore
bifurcada; porém, a altura das bifurcações era a
mesma, sendo D =8 cm e D =6 cm. Qual o valor do
diâmetro que será usado no cálculo do volume?

A) 12 cm
B) 10 cm
C) 7 cm
D) 8.5 cm
E) 14 cm

1 2

Questão 35

Questão 38

Ainda sobre os modelos de produção por classe
diamétrica, qual seria um teste de aderência utilizado
para escolher a melhor função de distribuição de
probabilidade?

A) Teste de Shapiro-Wilk.
B) Teste de normalidade dos resíduos.
C) Teste de Durbin-Watson.
D) Teste de Satterthwaite.
E) Teste de Kolmogorov-Smirnov.

O Coeficiente de Precisão (CP) é uma medida
importante dependendo da situação; além de dar
uma ideia da precisão obtida no inventário, é utilizada
para comparar a precisão de dois inventários. Em
qual situação descrita a seguir se pode usar essa
estatística?

A) Só pode ser usada quando há dois inventários na
mesma área e com a mesma intensidade
amostral.

B) Só pode ser utilizada quando há dois inventários
na mesma área e com intensidades amostrais
diferentes.

C) Não precisa ser na mesma área, porém a
intensidade amostral tem de ser a mesma.

D) Não precisa ser na mesma área e nem ter a
mesma intensidade amostral.

E) Em nenhuma das situações acima, pode-se
utilizar o coeficiente de precisão como medida
que descreva o inventário mais preciso.

Questão 34

O diâmetro quadrático corresponde ao diâmetro da
árvore de área seccional média da população. Por
meio desse diâmetro, pode-se calcular o volume da
árvore média da população e, por conseguinte, o
volume da população florestal, o qual

=1440 cm²; N=10 árvores. Qual o valor do
diâmetro quadrático?

A) 5 cm
B) 8 cm
C) 10 cm
D) 7 cm
E) 12 cm

pode ser
c a l c u l a d o d e d i v e r s a s m a n e i r a s .
Dados: Σdi2

Questão 36

Questão 39

Em uma floresta, a taxa de mortalidade pode ser
regular (previsível) e irregular. NÃO diz respeito a
possíveis causas de uma elevada taxa de
mortalidade regular:

A) Competição.
B) Supressão.
C) Envelhecimento da árvore.
D) Espaçamento irregular.
E) Ocorrência de pragas.

Questão 40

Os cupins ou térmitas são insetos da ordem
e são mais conhecidos por sua importância
econômica como pragas, porém também são
importantes componentes da fauna do solo de
regiões tropicais, exercendo papel essencial nos
processos de decomposição e de reciclagem de
nutrientes. Sobre os cupins, assinale a alternativa
que NÃO faz parte da estrutura da colônia.

A) Câmara externa.
B) Câmara de fungo.
C) Câmara nupcial.
D) Canais de comunicação.
E) Bolsas de manutenção climática.

Isoptera
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Os fungos são os principais decompositores da
natureza, quebrando os produtos orgânicos e
reciclando carbono, nitrogênio e outros compostos do
solo e do ar. Sobre sua classificação, pode-se afirmar
que uma das características que diferencia os
Ascomicetos dos Basidiomicetos é:

A) a parede das hifas é multiestratificada.
B) a parede das hifas possui uma camada.
C) o s m i ó p o r o s s ã o f o r m a d o s f o r a d o

meirosporângio.
D) as hifas dicarióticas têm grampos de conexão na

altura dos septos.
E) a parede das hifas tem duas camadas.

As árvores são plantas superiores, de elevada
complexidade anatômica e fisiológica. O ramo da
ciência botânica que se ocupa do estudo das
variadas células que compõem o lenho, bem como
sua organização, função e relação com a atividade
biológica do vegetal é a Anatomia da Madeira. A
respeito dessa ciência, marque a única alternativa
correta.

A) As fibras libriformes e fibrotraqueíde são os
elementos mais importantes no que diz respeito à
r e s i s t ê n c i a m e c â n i c a d o l e n h o d a s
monocotiledôneas. A estreita correlação entre
volume das fibras, massa específica e resistência
mecânica é um fato experimentalmente
comprovado.

B) Os vasos, devido à sua grande dimensão e às
paredes delgadas, são estruturas fortes, e sua
abundância, dimensão e distribuição influem na
resistência mecânica da madeira.

C) O parênquima axial é um tecido forte, cuja
abundância e distribuição, principalmente quando
se apresenta formando amplas faixas contínuas,
podem aumentar consideravelmente a
resistência mecânica da madeira.

D) A relação entre os raios (parênquima radial) e a
resistência mecânica do lenho é mais complexa
pelo fato de que os lenhos, com maior volume
deste tecido, são muito especializados e contêm
um grande volume de fibras com paredes
espessas, o que lhes confere elevada massa
específica.

E) Nas gimnospermas, o lenho tardio é geralmente
menos resistente, devido ao menor volume de
material lenhoso nas paredes das células. A
massa específica e a resistência mecânica são
afetadas pela percentagem de lenho tardio no
anel, pela regularidade na largura dos anéis de
crescimento.

Questão 42

Questão 43Questão 41

As lagartas (Lepidóptera) são importantes pragas
florestais que causam grandes prejuízos. NÃO faz
parte das táticas de controle biológico de lepidópteros
desfolhadores:

A) Uso de parasitoides.
B) Armadilhas luminosas.
C) Uso de bactéria.
D) Uso de fogo.
E) Corredores ecológicos.
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A Parede Celular é uma estrutura extracelular que
envolve células, sendo composta por diferentes
substâncias, dependendo do organismo. É uma
estrutura que confere proteção à célula pela sua
rigidez. Sobre a Parede celular, pode-se afirmar:

A) A parede primária é a camada espessante da
célula, depositada sobre a parede secundária,
após seu crescimento superficial ter-se
completado.

B) Na parede secundária, as fibrilas de celulose são
arranjadas em delgadas camadas que se cruzam,
formando um aspecto de redes.

C) Na camada S2, com espessura de 0,2 a 0,3 m, as
fibrilas de celulose se apresentam em orientação
helicoidal suave.

D) A camada S3 é a mais espessa da parede celular,
forma a porção principal da célula, com
espessamento variado de 1 a 9 m.

E) A camada interna S3 é considerada,
recentemente por alguns autores, como a parede
terciária, por apresentar-se diferente das
camadas S3 de células parenquimáticas.

Questão 44

De acordo com a Política de Meio Ambiente, contida
na Lei Orgânica Municipal, pode-se afirmar:

A) É proibida a utilização de encostas para outra
atividade que não seja reflorestamento, acima da
“cota 45”.

B) São proibidas a pesca e a comercialização, em
qualquer época, de filhotes de caranguejo.

C) O reflorestamento em áreas de declive
acentuado, ruas, alamedas, nascentes de rios,
mangues, cursos d'água, baías etc [...], bem como
a fiscalização do abate de árvores constituem
uma atividade obrigatória.

D) As terras públicas consideradas de interesse para
a proteção ambiental só poderão ser transferidas
a particulares, quando demonstrado interesse em
conservação permanente.

E) O Município providenciará meios de controlar e
fiscalizar os produtores e consumidores de carvão
vegetal, disciplinado o uso e incentivando
pequenas empresas, por meio de fontes
alternativas, ao aumento da produção.

Questão 45

Questão 46

A curva espectral é o resultado da interação da
radiação eletromagnética com os atributos dos solos,
como material de origem, matéria orgânica, óxidos de
ferro, mineralogia e granulometria, umidade e
situação da superfície do solo.A informação espectral
pode ser interpretada para fins de avaliação do solo e
do uso da terra. Em termos de solo, pode-se afirmar:

I. Quanto maior o teor de matéria orgânica, maior a
intensidade de reflectância.

II. Quanto maior o teor de ferro, menor a intensidade
de reflectância.

III. Quanto mais argiloso o solo, menor a reflectância.
IV. Quanto mais úmido o solo, menor a energia

absorvida pela amostra e maior a intensidade de
reflectância.

Assinale a única alternativa correta.

A) Somente II e III estão corretas.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente III e IV estão corretas.
D) Somente I e IV estão corretas.
E) Somente II e IV estão corretas.

Segundo o Decreto n° 4.340, de 22 de agosto de
2002, o ato de criação de uma unidade de
conservação deve indicar:

I. a denominação, a categoria de manejo, os
objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão
responsável por sua administração.

II. a população tradicional beneficiária, no caso das
Reservas Extrativistas, das Reservas de
Desenvolvimento Sustentável e das Reservas
Particulares do Patrimônio Natural.

III. a população tradicional residente, quando couber,
no caso dos Parques Nacionais, Parques
Estaduais ou Parques Municipais.

IV. as atividades econômicas, de segurança e de
defesa nacional envolvidas.

Assinale a única alternativa correta.

A) Somente I, II e III estão corretas.
B) Somente II, III e IV estão corretas.
C) Somente I, III, IV estão corretas.
D) Somente I e IV estão corretas.
E) Todas estão corretas.

Questão 47
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O poder público, sem prejuízo das obrigações dos
proprietários e posseiros, estabelecidas na
legislação ambiental, estimulará, com incentivos
econômicos, a proteção e o uso sustentável do Bioma
Mata Atlântica. Na regulamentação desses
incentivos, serão observadas as seguintes
características da área beneficiada, EXCETO:

A) o valor paisagístico, estético e turístico.
B) a existência de fragmentos florestais em estágio

médio de regeneração.
C) a capacidade de uso real e sua produtividade

atual.
D) a relevância dos recursos hídricos.
E) a importância e a representatividade ambientais

do ecossistema e da gleba.

Questão 49

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza – SNUC – estabelece critérios e normas
para a criação, implantação e gestão das unidades de
conservação. Nesse contexto, pode-se afirmar:

A) O uso de imagens de unidade de conservação,
com finalidade comercial, será cobrado conforme
estabelecido em ato administrativo pelo órgão
executor.

B) Não há restrições para construção e ampliação de
benfeitoria em unidade de conservação, nos
casos em que se fizerem necessários.

C) As populações tradicionais residentes na unidade
no momento da sua criação, bem como aquelas
residentes em sua zona de amortecimento, terão
direito ao reassentamento.

D) A consulta pública para a criação de unidade de
conservação tem a finalidade de subsidiar a
definição da localização, sendo a dimensão e os
limites definidos pelo Poder Público.

E) Na ausência de mosaico, o corredor ecológico
que interliga unidades de conservação terá o
mesmo tratamento da unidade de conservação.

Questão 48

Um dos maiores problemas da produção de
sementes florestais refere-se à colheita ou à sua
coleta, já que a seleção de matrizes em florestas
nativas implica a escolha de árvores padrões. Nesse
sentido, assinale a alternativa correta.

A) As sementes, quando colhidas de poucas
árvores, ou mesmo de apenas uma, representam
melhor a população daquela espécie, evitando
influências negativas de uma colheita
inadequada.

B) As árvores que ocupam as bordas das florestas
e/ou clareiras, possuem menor capacidade de
frutificação, por causa do contato com o ambiente
externo.

C) Para uma mesma árvore, o lado norte da copa
normalmente produz mais frutos, graças à maior
incidência de luz.

D) Para selecionar árvores fenotipicamente
superiores, seria necessária a instalação de
testes de progênies.

E) As espécies clímax produzem sementes
normalmente grandes, em quantidades menores
e abundantes, todos os anos e, às vezes, o ano
todo.

Questão 50




