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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Na lei Orgânica são expostas no Art. 18 as obri-
gações dos Vereadores do Município de Serra Talha-
da (PE). Sobre este assunto analise as proposições 
abaixo: 
 
I. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exer-
cício do cargo, nos termos desta Lei. 
II. Conceder licença, para afastamento, ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
III. Votar moção de censura pública ou mérito aos 
Secretários Municipais, representantes do poder pú-
blico, e aos demais cidadãos em relação ao desem-
penho de suas funções. 
IV. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
V. Autorizar a referendo e convocar plebiscito, exceto 
os casos previstos nesta Lei. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e IV; 
C) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12) As ações do Governo Municipal na Educação de 
Serra Talhada receberam o reconhecimento 
__________, a Medalha ______________________. 

O Cerimonial de entrega da premiação aconteceu no 
Centro de Convenções em Olinda - PE, no dia 28 de 
abril de 2012. A secretaria Municipal de Educação 
esteve representada pelo Sr. Joaquim Alves da Silva, 
que assume a Pasta da Diretoria de Planejamento.  
 
A) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Instituição 
nota 10; 
B) Do Ministério da Educação e Cultura; Instituição 
nota 10; 
C) Do ENEAD; Jovens Talentos; 
D) Do Ministério da Educação e Cultura; Amigos da 
Escola; 
E) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Presiden-
te Tancredo Neves - Mérito Educação. 
 
13) Sobre os ilustres nomes que comandaram o Mu-
nicípio de Serra Talhada (PE), alguns se destacam, 
começando as jornadas políticas com o Barão do Pa-
jeú em 1892, até os dias de hoje. Qual desses senho-
res abaixo citados obtiveram o mandato maior: 
 
A) Hildo Pereira de Menezes; 
B) Sebastião Andrade Oliveira; 
C) José Ferdinando Feitosa; 
D) Augusto César E. de Carvalho; 
E) N.D.A. 
 
14) Serra Talhada (PE) é bastante conhecida como a 
Capital do Xaxado, mas também por ter grandes per-
sonagens históricos talhadenses. Sobre estes nativos 
de Serra Talhada é INCORRETO afirmar: 
 
I. Agamenom Magalhães - Ministro da Justiça e do 
Trabalho no Governo Vargas, Interventor e depois 
Governador de Pernambuco, considerado um dos 
grandes “estadista” da política nacional. 
II. Solidônio Leite - Instrumentista, considerado um 
dos maiores do mundo. 
III. Moacir Santos – Filósofo. 
IV. Arnoud Rodrigues - Ator, escritor, humorista, com-
positor e cantor. 
V. Virgolino Ferreira da Silva (Lampião) - Figura em-
blemática que trafega entre o bem e o mal. Conside-
rado o rei do Cangaço, Lampião “reinou” nos sertões 
de 1922 até 1938 quando foi morto numa emboscada 
em Sergipe. Considerado herói por alguns e bandido 
por outros, escreveu uma das principais páginas da 
história do Nordeste e do Brasil. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e III; 
C) Estão corretas apenas a I, IV e V; 
D) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) As melhores Secretarias Municipais de Educação 
do Brasil foram homenageadas durante o Congresso 
Nacional da Educação Pública Municipal, em Santa 
Catarina. A educação de Serra Talhada (PE) está 
incluída entre as cem e recebe o 10º Prêmio Educa 
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Brasil, na pessoa do secretário Israel Silveira. A Se-
cretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) obte-
ve tal premiação devido a: 
 
A) O trabalho de inclusão e melhoria da qualidade do 
ensino e a política de valorização dos professores; 
B) Melhor estrutura física e equivalente aproveitamen-
to do corpo docente da mesma; 
C) Mais alto percentual de capacitação profissional no 
programa de treinamento de mídias digitais; 
D) Terceira colocação nas Olimpíadas Nacionais de 
Ciências Exatas e suas Tecnologias; 
E) Segundo lugar Nacional no ENEM, nas escolas 
públicas. 
 
16) Antonio Palocci anunciou a saída da casa civil e 
foi o primeiro ministro do governo da presidente Dilma 
Rousseff a deixar o cargo. O ex-chefe da Casa Civil 
anunciou sua saída no dia 7 de junho de 2011, quan-
do foram divulgadas denúncias de que seu patrimônio 
aumentou 20 vezes em quatro anos, entre 2006 e 
2010. Depois da renúncia de Palocci, quem assumiu 
seu lugar: 
 
A) Paulo Bernardo; 
B) Gleisi Hoffman; 
C) Moreira Franco; 
D) Helena Chagas; 
E) Celso Amorim. 
 
17) O primeiro 7 de Setembro, Dia da Independência, 
da presidente Dilma Rousseff foi marcado por protes-
tos em Brasília. Esta manifestação ocorreu a partir de 
mobilizações das pessoas nas redes sociais. Sobre 
esta manifestação é CORRETO afirmar: 
 
A) Foi uma Marcha a favor da Independência das mu-
lheres e contra o machismo; 
B) Foi denominada Marcha Contra a Corrupção; 
C) Foi uma movimentação contra a homofobia; 
D) Foi organizado por jovens, contra as drogas; 
E) Foi uma manifestação em combate ao câncer de 
mama. 
 
18) Começou tímida na Tunísia, ainda no final de 
2010. Logo uma onda varreu o Oriente Médio e o nor-
te da África. A revolta pelo fim dos regimes autoritá-
rios tomou conta de países. Sobre essas revoltas co-
nhecidas como Primavera Árabe, responda: Qual di-
tador foi derrubado pelo povo primeiro: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Muamar Kadafi; 
C) Zine El Abidine Bem Ali; 
D) Abdullah Saleh; 
E) Rei Hamed. 
 
19) Sobre as atuações do IPHAN em Pernambuco, 
analise as proposições abaixo: 
 
 

I. No município de Jaboatão dos Guararapes, execu-
tou-se obra de preservação na Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres. 
II. Na cidade de Goiana, foi restaurada a Igreja Nossa 
Senhora do Amparo, após trabalho emergencial. 
III. Com a participação dos monges carmelitas na 
contratação de mão-de-obra, a cobertura e as esqua-
drias da nave do Convento de Santo Alberto foram 
restauradas. 
IV. Em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Dami-
ão teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova ilu-
minação, obras de recuperação do piso e da cobertu-
ra, com recursos e supervisão do IPHAN. 
V. Em Olinda a igreja abacial do Mosteiro São Bento 
teve seus elementos artísticos restaurados, sobretudo 
o altar-mor; em operação que durou sete meses, en-
volvendo 30 profissionais. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I, III e V; 
B) Apenas II, IV e V; 
C) Apenas III, IV e V; 
D) Apenas I e II; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
20) União para promover os estados do Nordeste no 
país e no exterior. Essa foi a tônica do discurso do 
secretário de Turismo de Pernambuco, Silvio Costa 
Filho, na apresentação, no Recife (PE), sobre os pre-
parativos dos estados nordestinos para a Copa de 
2014. A platéia é composta por empresários brasilei-
ros e estrangeiros que participam do Encontro Inter-
nacional de Investimentos Imobiliários e Turísticos do 
Nordeste Brasileiro. 
 
Qual das alternativas abaixo é uma cidade do Nor-
deste brasileiro que NÃO sediará a Copa do Mundo 
de 2014: 
 
A) Salvador; 
B) Recife; 
C) Natal; 
D) Ceará; 
E) Maceió. 

21) Ao coletar informações numéricas dos indivíduos 
arbóreos de um povoamento florestal, os dados po-
dem ser apresentados na ordem aleatória como fo-
ram coletados (1) ou organizados de alguma forma 
como, por exemplo, em ordem crescente de valores 
(2). Porém, é comum resumi-los em duas estatísticas 
que estimam um valor central representativo do con-
junto dos dados (3) e o grau de variabilidade (4) dos 
dados. 
 
Na ordem em que aparecem no enunciado desta 
questão, quais conceitos estatísticos estão associa-
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dos aos números entre parênteses: 
 
A) Rol, dados brutos, medidas de tendência central, 
medidas de dispersão; 
B) Rol, dados brutos, medidas de posição, medidas 
de dispersão; 
C) Dados brutos, rol, medidas de posição, medidas de 
dispersão; 
D) Medidas de tendência central, dados brutos, rol, 
medidas de posição; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores lista os con-
ceitos estatísticos na ordem correta. 
 
22)  A média e a variância da altura de todas as árvo-
res de Eucaliptus citriodora em um talhão foram obti-
das para um determinado momento, resultando em 
valores iguais a 15 m e 4 m2, respectivamente. Em 
um talhão ao lado e neste mesmo momento, a média 
e a variância da altura de todas as árvores de Euca-
liptus grandis eram iguais a 15 m e 16 m2, respectiva-
mente. Considerando que a distribuição da altura das 
árvores de cada espécie segue uma distribuição nor-
mal, e baseando-se exclusivamente nesses valores 
apresentados, pode-se dizer que: 
 
I. As alturas das árvores nos dois talhões apresentam 
o mesmo grau de dispersão. 
II. As alturas das árvores nos dois talhões apresentam 
graus diferentes de dispersão. 
III.As árvores da espécie Eucaliptus citriodora são 
mais homogêneas quanto à altura. 
IV. As árvores da espécie Eucaliptus grandis são mais 
homogêneas quanto à altura. 
V. Nada se pode dizer quanto à homogeneidade do 
caráter altura das árvores desses talhões. 
 
Os itens CORRETOS são: 
 
A) I, IV e V; 
B) II e IV; 
C) II e III; 
D) III e IV; 
E) III, IV e V. 
 
23) Foi coletada uma amostra aleatória de 100 parce-
las de 20 m x 20 m para estimar a quantidade de le-
nha presente em um povoamento florestal com uma 
área total de 400 hectares. Após a escolha aleatória 
do local das parcelas, seus limites foram demarcados, 
e a vegetação lenhosa de cada parcela foi cortada e 
empilhada para determinação do seu respectivo volu-
me. Os valores da média e do desvio padrão amos-
trais para a produção de lenha por parcela foram 3,0 
estéreos e 0,3 estéreos, respectivamente. Baseado 
nestas informações é CORRETO afirmar que: 
 
I. A lenha empilhada no campo nas 100 parcelas tota-
lizava 300 estéreos. 
II. A quantidade de lenha obtida em cada parcela foi 
constante e igual a 3,0 estéreos. 
III. O valor do coeficiente de variação para a quantida-

de de lenha nas parcelas é CV=10%. 
IV. O valor da média amostral para a produção de 
lenha/parcela equivale a 75 estéreos/hectare. 
 
Os itens CORRETOS são: 
 
A) I e II; 
B) I, II e III; 
C) II e IV; 
D) I, III e IV; 
E) I, II, III e IV. 
 
24) A relação entre o diâmetro à altura do peito e a 
produção de madeira pode ser expressa através de 
modelos matemáticos. Técnicas de Análise de Re-
gressão podem ser empregadas para estimar o mo-
delo que relaciona estas variáveis. Quanto ao valor 
do coeficiente de determinação, denotado por r2, no 
contexto de análise do modelo de regressão linear 
simples, marque com V se a assertiva for Verdadeira 
e com F se for Falsa 
 
(     ) Indica relação linear perfeita entre as variáveis 
quando assume os valores -1 ou +1. 
(     ) Indica quanto da variação total da variável de-
pendente é explicada pela variável independente. 
(     ) Assume valores entre zero e a unidade, e estes 
valores limites representam, respectivamente, a au-
sência de relação linear e a relação linear perfeita 
entre as variáveis. 
(    ) Não tem significado quanto à relação entre as 
variáveis. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) F, V, V,F; 
B) F, F, V, F; 
C) V, V, F, F; 
D) V, F, F, V; 
E) V, V, V, V. 
 
25) A análise de regressão detectou efeito significati-
vo (P<1%) do modelo de regressão linear simples 
dado por Y = 38,9 + 5,4X, em que Y = altura total de 
Cnidoscolus quercifolius, em centímetros, e X = ida-
de, em meses após o plantio das mudas para o cam-
po (0 ≤ X ≤ 36), na região do Alto Sertão de Pernam-
buco. O valor do coeficiente de determinação associ-
ado a este modelo é de r2 = 0,8100. De acordo com 
essas informações, marque com V se a assertiva for 
Verdadeira e com F se for Falsa. 
 
(     )É possível estimar com total exatidão a altura das 
plantas desta espécie. 
(    ) O coeficiente de correlação associado a este mo-
delo é negativo e igual a r = -0,9000, e indica que ao 
se aumentar o valor de X, o valor da variável depen-
dente Y também aumenta. 
(     ) Este modelo de regressão linear simples explica 
90% da variação total da altura de Cnidoscolus quer-
cifolius expressada pela Soma de Quadrados Total. 
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(     ) É correto utilizar este modelo para estimar a altu-
ra de Cnidoscolus quercifolius além dos 36 meses de 
idade no campo, considerando o alto valor do coefici-
ente de correlação linear. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) F, F, V, V; 
B) V, F, V, F; 
C) F, V, F, V; 
D) F, F, F, F; 
E) F, F, V, F. 
 
26) Geralmente, os Inventários Florestais se baseiam 
nos dados coletados em parcelas escolhidas de acor-
do com um conjunto de regras que caracteriza o tipo 
de amostragem. Quanto às parcelas amostrais de um 
Inventário Florestal, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) As parcelas amostrais quadradas têm a desvanta-
gem de apresentar um perímetro maior do que o de 
parcelas retangulares de mesma área, o que aumenta 
os custos de implantação das parcelas e a possibili-
dade de ocorrência de árvores de bordadura; 
B) Geralmente, o tamanho das parcelas amostrais é 
fixo, porém o método de amostragem por pontos de 
Bitterlich faz uso de parcelas circulares de tamanhos 
variáveis; 
C) As parcelas amostrais retangulares têm o mérito 
de, ao abrangerem pontos mais distantes para uma 
dada área de parcela, apresentarem uma maior varia-
bilidade interna e uma menor variabilidade entre par-
celas, reduzindo dessa forma o erro de amostragem; 
D) Ao se demarcar as parcelas de coleta de dados em 
um inventário florestal localizadas em áreas com incli-
nação, as dimensões nominais dessas parcelas na 
superfície do solo devem ser aumentadas de acordo 
com a declividade, ou alternativamente os dados ne-
las coletados devem ser corrigidos de acordo com o 
grau de diminuição da área real das parcelas quando 
comparadas à área das parcelas de mesmas dimen-
sões nominais situadas em locais sem inclinação; 
E) O tamanho e a forma das parcelas amostrais inter-
ferem nos Inventários Florestais. 
 
 
27) O diâmetro medido a 1,3 m de altura do fuste, 
mais conhecido como diâmetro à altura do peito 
(DAP), é muito utilizado em Inventários Florestais, 
pois está relacionado com o volume total de madeira 
presente na árvore. Marque com V se a assertiva for 
Verdadeira e com F se for Falsa. 
 
(    ) A suta e a fita graduada são instrumentos utiliza-
dos na medição de DAP; 
(    ) O diâmetro médio ou quadrático (q) é calculado 

pela fórmula , e representa 
o diâmetro de uma árvore com área seccional igual à 

média aritmética das áreas seccionais dos “n” indiví-
duos observados; 
(    ) A  m édia ar i tm ét i ca dos DAP s (

) se relaciona com o diâ-
metro médio (q) atrav és da fórmula 

, em que  é a vari-
ância dos DAPs. 
(    ) Os valores do diâmetro médio e da média aritmé-
tica dos DAPS podem ser usados sem distinção, ge-
rando valores iguais e consistentes para a área basal 
do povoamento. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V, V, V, V; 
B) V, V, V, F; 
C) V, V, F, F; 
D) V, F, F, F; 
E) F, F, F, F. 
 
28) Os Inventários Florestais têm o objetivo de obter 
informações qualitativas e/ou quantitativas de povoa-
mentos florestais, e se baseiam em técnicas de diver-
sas áreas de conhecimento, tais como cartografia e 
amostragem. Existem muitos tipos de amostragem, 
porém três deles são básicos: amostragem casual 
simples, amostragem estratificada e amostragem sis-
temática. A respeito destes três tipos básicos de a-
mostragem, e INCORRETO afirmar que: 
 
A) A amostragem casual simples tem como caracte-
rística principal a propriedade de que todas as parce-
las contidas no povoamento em estudo são escolhi-
das aleatoriamente e têm a mesma probabilidade de 
ser amostrada; 
B) Quando o povoamento é heterogêneo mas pode 
ser dividido em subáreas homogêneas, a amostra-
gem estratificada é mais indicada do que a amostra-
gem casual simples; 
C) A seleção das parcelas amostrais seguindo um 
esquema predefinido e sistematizado, aplicado à área 
total do povoamento, caracteriza a amostragem siste-
mática; 
D) A amostragem sistemática resulta em estimadores 
não tendenciosos para a média e o desvio padrão 
tanto quanto a amostragem casual simples. Esta ca-
racterística, aliada à simplicidade de localização das 
parcelas no campo, faz da amostragem sistemática o 
tipo de amostragem mais utilizado em inventários flo-
restais; 
E) Para uma determinada quantidade “n” de parcelas 
amostrais, a correta utilização da amostragem estrati-
ficada a povoamento heterogêneo que pode ser divi-
dido em subáreas homogêneas proporciona menor 
erro do que ao se fazer uso da amostragem casual 
simples ou da amostragem sistemática. 





n

i
iDAPnq

1

21





n

i
iDAP DAPnm

1

1

22 * DAPDAP Smq  2
DAPS
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29) Consta do relatório final de um inventário florestal, 
dentre outras informações, que os limites inferior (LI) 
e superior (LS) do intervalo de confiança (IC) para a 
verdadeira média do volume de madeira em m3/
parcela, ao nível de confiança de 95%, eram LI = 
20,55-3,37 e LS = 20,55 + 3,37, respectivamente. Ba-
seado nesses valores e na pressuposição de que os 
procedimentos de amostragem e de análise dos da-
dos foram adequadamente utilizados, pode-se dizer 
que: 
 
A) A probabilidade da verdadeira média do volume de 
madeira estar contida no intervalo [17,18 m3/parcela; 
23,92 m3/parcela] é de 5%; 
B) A probabilidade da verdadeira média do volume de 
madeira estar contida no intervalo [17,18 m3/parcela; 
23,92 m3/parcela] é de 95%; 
C) A confiança de que a verdadeira média do volume 
de madeira esteja contida no intervalo [17,18 m3/
parcela; 23,92 m3/parcela] é de 5%; 
D) A confiança de que a verdadeira média do volume 
de madeira esteja contida no intervalo [17,18 m3/
parcela; 23,92 m3/parcela] é de 95%; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
30) O gerente de uma empresa florestal convocou o 
técnico responsável pelo inventário florestal realizado 
para conversar a respeito da amplitude do intervalo 
de confiança para a verdadeira média do volume de 
madeira de cada parcela. De acordo com o relatório 
entregue, os limites inferior (LI) e superior (LS) do 
intervalo de confiança para a verdadeira média do 
volume de madeira, em m3/parcela e para o nível de 
significância de 5%, eram LI = 20,55-3,37 e LS = 
20,55 + 3,37, respectivamente. Porém, o que consta-
va no contrato era que a amplitude desse intervalo de 
confiança, dada pela diferença entre o LS e o LI, fos-
se menor do que 20% da média amostral. Conside-
rando as condições contratuais quanto à amplitude do 
intervalo de confiança para a verdadeira média do 
volume de madeira por parcela e que o valor central 
do intervalo de confiança corresponde á media amos-
tral obtida no inventário florestal, bem como admitindo 
que os procedimentos de amostragem, e de coleta e 
análise dos dados foram adequadamente seguidos, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) O gerente não tem razão em reclamar, pois a am-
plitude do intervalo de confiança para a verdadeira 
média do volume de madeira por parcela não ultra-
passou o previsto no contrato; 
B) Não há nada o que fazer, pois, para cada caracte-
rística de um povoamento, a amplitude total do inter-
valo de confiança para a verdadeira média é constan-
te e independe dos dados; 
C) Para atender ao que consta no contrato, é neces-
sário que o técnico responsável pelo inventário flores-
tal retorne ao povoamento e colete dados em mais 
parcelas amostrais em uma quantidade adicional tal 
que aumente o tamanho da amostra suficientemente 
para reduzir ao valor desejado a amplitude do interva-

lo de confiança para a verdadeira média do volume 
de madeira por parcela; 
D) O valor do desvio padrão da variável volume de 
madeira por parcela é muito alto e não tem como di-
minuir a amplitude do intervalo de confiança para a 
verdadeira média do volume de madeira; 
E) Todas as afirmativas anteriores são incorretas. 
 
31) Define-se banco de sementes como:  
 
A) Estoque de sementes viáveis no solo desde a su-
perfície até as camadas mais profundas, em uma de-
terminada área e momento. Pode ser constituído por 
sementes produzidas em uma determinada área ou 
por aquelas transportadas de outros locais; 
B) Estoque de sementes vivas e mortas presentes na 
serapilheira em uma determinada área e momento; 
C) Estoque de sementes vivas e mortas presentes 
nas camadas mais profundas do solo em uma deter-
minada área e momento; 
D) Estoque de sementes vivas e mortas das espécies 
arbóreas presentes em todas as camadas do solo, 
em uma determinada área e momento; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32) A dispersão das sementes refere-se ao transporte 
de espécies vegetais para sua propagação, por meio 
de diferentes agentes disseminadores ou reprodutivos 
de difusão emitidos pela planta–mãe (FERNANDES, 
2007). Acerca dessa afirmação, pode-se inferi que: 
 
A) A dispersão de sementes é um fator essencial para 
a colonização de habitats e constituição da estrutura 
espacial e temporal de populações de plantas, poden-
do causar um profundo efeito sobre a dinâmica, estru-
tura e composição de comunidades florestais; 
B) As características morfológicas das sementes de-
terminam os tipos de dispersão, podendo ser abióti-
cos e bióticos; 
C) A anemocoria é favorecida em fisionomias vegetais 
mais abertas e secas, nas quais se verifica a ausên-
cia de um dossel contínuo, e apresenta alta correla-
ção com espécies que frutificam durante a estação 
seca; 
D) A zoocoria é caracterizada pela presença de ele-
mentos comestíveis ou atrativos visuais ou olfativos 
nos frutos e sementes, ocorrendo frequentemente em 
estratos inferiores e médios da floresta, associada 
fortemente ao habitat dos animais; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
33) O beneficiamento das sementes é o conjunto de 
operações que se estende desde a colheita até o ar-
mazenamento, objetivando retirar as impurezas das 
sementes e facilitar a semeadura e a comercialização 
das mesmas. Assim, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) O beneficiamento de sementes florestais é essen-
cialmente manual e desconsidera a diversidade das 
espécies empregando-se técnicas padronizadas; 
B) A escolha do método adequado para o beneficia-
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mento das sementes deve considerar o tipo de fruto e 
optar pelo método de fácil execução, de maior rendi-
mento operacional, e que proporcione a obtenção de 
sementes com alta qualidade física e fisiológica; 
C) Para o beneficiamento, a secagem é importante 
para auxiliar na abertura dos frutos e na liberação das 
sementes as quais devem ser armazenadas com o 
teor de umidade reduzido até o grau adequado para 
garantir a preservação da qualidade fisiológica e pro-
teção dos efeitos de deterioração; 
D) O método de secagem natural apresenta a desvan-
tagem de ser lento e dependente das condições cli-
máticas, porem é de baixo custo. A secagem artificial 
é realizada com o auxílio de aparelhos, obtendo-se 
excelentes resultados em curto período de tempo; 
E) São corretas as afirmativas “B”, “C” e “D”. 
 
34) A dormência de sementes pode ser definida como 
sendo um fenômeno pelo qual sementes viáveis de 
uma determinada espécie não germinam mesmo ten-
do condições ambientais favoráveis para que ocorra a 
germinação. Marque com V se a assertiva for Verda-
deira e com F se for Falsa: 
 
(    )  A dormência de sementes pode ser causada por 
um ou mais bloqueios à germinação, podendo variar 
em intensidade. 
(    )  A dormência é benéfica pois retarda a germina-
ção e distribui no tempo, impedindo que a semente 
germine em condições adversas, favorecendo a per-
petuação das espécies vegetais. 
(    )  As sementes podem apresentar dormência pri-
mária (característica genética da espécie) e secundá-
ria (depende das condições ambientais). Há também 
os tipos de dormência endógena (fisiológica, morfoló-
gica e morfofisiológica) e dormência exógena (física, 
química e mecânica). 
(    )  Os métodos desenvolvidos para quebra de dor-
mência se baseiam em mecanismos físicos, químicos 
e biológicos aos quais as sementes estão expostas 
naturalmente na natureza. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) F, F, F, F; 
B) V, V, V, F; 
C) V, V, V, V; 
D) F, F, V, V; 
E) F, F, F, V. 
 
35) Assinale V para Verdadeira e F para Falsa nas 
seguintes inferências sobre a temática árvores matri-
zes e sua a seleção, com o objetivo de coleta de se-
mentes florestais para produção comercial de mudas 
em viveiros florestais. 
 
(    )  As árvores matrizes devem ser vigorosas e re-
presentativas da espécie, e apresentar boas condi-
ções fitossanitárias e alta produção de sementes em 
coletas sucessivas. 
(    )  As matrizes de cada espécie devem estar espa-

çadas uma das outras, geralmente de 50 a 100 me-
tros no mínimo, para evitar coletas de sementes de 
árvores aparentadas ou geneticamente idênticas. 
(    )  Não há necessidade de identificar as árvores ma-
trizes para coleta de sementes, podendo a coleta ser 
efetuada de quaisquer árvores que estejam em perío-
do de frutificação, independentemente das condições 
fitossanitárias e da distância entre elas. 
(    )  Não há distância mínima exigida entre as matri-
zes de espécies florestais para fins comerciais de pro-
dução de mudas pois a polinização cruzada garante 
suficiente diversidade genética. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V, F, F, F; 
B) V, V, F, F; 
C) V, V, V, F; 
D) V, V, V, V; 
E) F, F, F, F. 
 
36) A produção de mudas de qualidade é muito impor-
tante para o sucesso da atividade florestal. Na fase 
de viveiro, é CORRETO afirmar que: 
 
I. As potencialidades hereditárias da espécie, as con-
dições fitossanitárias, e os fatores ambientais do vi-
veiro afetam o desenvolvimento de mudas de essên-
cias florestais. 
II. Os tratos culturais aplicados no viveiro não influen-
ciam na qualidade das mudas quando as sementes 
ou as estacas apresentam boas condições fitossanitá-
rias. 
III. As características genéticas da espécie não influ-
enciam na qualidade das mudas, desde que os tratos 
culturais sejam adequados. 
IV. As características morfológicas e fisiológicas das 
sementes afetam o desenvolvimento de mudas de 
essências florestais. 
 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 
A) I e II; 
 B) I e III; 
C) I e IV; 
 D) II e IV; 
 E) III e IV. 
 
37) A floresta que ocupa determinada área é constituí-
da pelo conjunto de árvores de diferentes alturas, 
bem como das arvoretas, arbustos, sub-arbustos e 
plantas de espécies herbáceas formadores do sub-
bosque, e resulta da interação entre os fatores bióti-
cos e abióticos. Marque V ou F para as afirmativas 
Verdadeiras ou Falsas, RESPECTIVAMENTE: 
 
(    )  O desenvolvimento das espécies vegetais depen-
de, dentre outros fatores, da luminosidade, porém 
este fator não afeta a sobrevivência das espécies u-
ma vez que estas possuem mecanismos de adapta-
ção à intensidade luminosa. 
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(    )  As florestas podem ser analisadas quanto à sua 
organização vertical, através do perfil, ou de acordo 
com a organização horizontal, quando se consideram 
as projeções das copas sobre o solo ou a distribuição 
espacial das árvores. 
(    ) Os parâmetros verificados na estrutura vertical 
são a posição fitossociológica das espécies nos dife-
rentes estratos do povoamento e a regeneração natu-
ral, estimada pela freqüência, densidade e classe de 
tamanho. 
(     ) Geralmente, o monocultivo de espécies florestais 
para fins econômicos (extração de madeira) apresen-
ta alta diversidade florística e de estratos, e abundan-
te regeneração natural proveniente de sementes. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V, F, V, F; 
B) F, V, V, F; 
C) F, F, V, F; 
D) F, V, F, F; 
E) F, V, F, V. 
 
38) A madeira é um tecido fibroso, denso, que com-
preende a maior parte dos troncos e ramos das árvo-
res. De um modo geral, a madeira apresenta as se-
guintes propriedades físicas: teor de umidade, retrati-
bilidade e massa específica aparente. Considere as 
assertivas abaixo acerca destas propriedades físicas, 
e coloque V para as Verdadiras ou F para as Falsas: 
 
(    )  O teor de umidade da madeira expressa a quanti-
dade de água existente nos espaços vazios de sua 
estrutura, expresso em kg/m3. 
(    )  A madeira deverá sempre ser utilizada com a 
umidade próxima ao teor de equilíbrio higroscópico, 
que é função das condições de umidade relativa e 
temperatura do ar próprias de cada região. 
(    )  A retratibilidade é o fenômeno da variação di-
mensional da madeira, quando há uma alteração no 
seu teor de umidade. 
(    )  As características de retração da madeira são 
bastante variáveis entre as espécies florestais, de-
pendendo do modo de condução da secagem e do 
próprio comportamento da madeira, o que frequente-
mente leva à alteração da forma e à formação de fen-
das e empenos. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V, V, V, F; 
B) F, V, V, V; 
C) F, V, V, F; 
D) V, F, V, F; 
E) V, F, F, F. 
 
39) A secagem da madeira é o processo da redução 
da sua umidade a fim de levá-la sem danos a um teor 
definido, compatível com o uso a que se destinará, no 
menor tempo possível e de forma economicamente 
viável. No que se refere aos benefícios resultantes da 

secagem da madeira, marque a alternativa INCOR-
RETA: 
 
A) Aumenta a estabilidade das dimensões da madei-
ra; 
B) Reduz os riscos de manchas e apodrecimento na 
madeira; 
C) Reduz o peso e melhora a tratabilidade da madei-
ra; 
D) Reduz a resistência mecânica da madeira; 
E) Melhora as características de trabalhabilidade da 
madeira quanto às propriedades de pega, isolamento, 
e fixação de pregos. 
 
40) Dentre as afirmativas abaixo referentes à veloci-
dade de secagem da madeira, marque a marque V ou 
F se a alternativa for Verdadeira ou Falsa, RESPEC-
TIVAMENTE: 
 
(    ) A velocidade de secagem não apresenta relação 
com a espécie e com a espessura da tábua. 
(    )  O alburno, tanto em folhosas como em coníferas, 
seca mais rápido que o cerne. 
(    )  A orientação do corte exerce influência na seca-
gem da madeira. 
(    )  A massa específica da madeira é um bom indica-
tivo de sua velocidade de secagem. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) F, V, V, V; 
B) F, F, V, V; 
C) F, F, F, V; 
D) F, V, F, V; 
E) V, F, V, F. 
 
 
 
 
 
 




