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CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA DE SANTA LUZIA  
EDITAL nº 01/2018 

CARGO: 519 -  ENGENHEIRO FLORESTAL 

INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de 

Múltipla Escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem 

como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões 

de Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Legislação, 05 (cinco) questões de Noções de Informática e 15 (quinze) 

questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. 

 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao início desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 

 Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente. 

 Nas Folhas de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 As Folhas de Respostas, da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, NÃO devem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas, manchadas ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 
 

 

 
 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos) para as provas de níveis fundamental, 

técnico e superior, excetuando para os cargos de nível médio que será de 4h00min (quatro) horas e a de nível 

superior exclusivamente para o cargo de Procurador Municipal que será de 5h00min (cinco) horas, incluído 

a distribuição da prova, o tempo para leitura das instruções e preenchimento da Folha de Respostas da prova 

[...] e da transcrição do rascunho da Prova de Redação e da Prova Discursiva para a Folha de Respostas.  

 Período de Sigilo – o candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorridos 

o tempo de 01 (uma) horas de seu início até o prazo de 15 (quinze) minutos antes do seu término. (SUBITEM 

10.1.19). 

 O candidato NÃO poderá levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo. 

(SUBITEM 10.1.22). 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, no dia 25/11/2018, a partir das 20hs. (SUBITEM 10.1.26). 

 O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, na 

mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o prazo recursal. (SUBITEM 10.1.27). 
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

SE TIVER ALGUMA ANOTAÇÃO SEM SER A RESPOSTA NÃO PODERÁ LEVAR 

O RASCUNHO. 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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PORTUGUÊS  

Leia o texto 1 para responder as questões de 1 a 4 

“Não haverá paz neste planeta enquanto, algures no mundo, os direitos humanos forem violados.” 

Neste Dia Internacional da Paz, as palavras de René Cassin, um dos artesãos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em 1948, relembram-nos que a paz continua a ser um ideal inalcançável enquanto os direitos humanos 

fundamentais não forem respeitados. São, pois, a condição primordial de uma sociedade pacífica em que a dignidade de 

todos os indivíduos é respeitada e onde todos podem usufruir de direitos iguais e inalienáveis. 

Estas palavras também nos relembram do nosso dever de solidariedade para com os nossos semelhantes; a paz é 

imperfeita e frágil se não beneficiar a todos e a todas. Os direitos humanos ou são universais ou não são. Esta ligação 

intrínseca entre paz e respeito pelos direitos fundamentais constitui o tema desta nova edição do Dia Internacional da 

Paz, no momento em que se celebra o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Os ideais de paz e de direitos universais são, todos os dias, contestados e violados. Existem vários obstáculos para a sua 

realização. A nossa capacidade em edificarmos um mundo feito de harmonia, de compreensão e de coexistência pacífica 

é posta à prova pelos mais diversos desafios: desigualdades sociais e econômicas que causam sofrimento e pobreza; 

alterações climáticas que geram novos conflitos; explosão demográfica que cria novas tensões… Por outro lado, 

propagam-se também novas formas de populismo e de extremismo em todo o mundo. 

Para vencermos estes desafios, temos de agir de forma coletiva e construir, passo a passo, o edifício da paz. Este é o 

objetivo do Programa da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que apela a uma ação concentrada para 

alcançarmos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, que contribuem para um mundo mais justo e 

mais pacífico – luta contra a pobreza, contra a fome, contra as desigualdades de gênero, promoção da educação, defesa 

da justiça, compromisso em favor de um ambiente saudável… 

Todos os dias, a UNESCO, através dos seus programas e das suas ações em campo, reafirma o seu compromisso original, 

consagrado no seu Ato Constitutivo: erguer os baluartes da paz no espírito das mulheres e dos homens. Líder da Década 

Internacional para a Aproximação das Culturas (2013-2022), a UNESCO investe-se totalmente no desenvolvimento de 

uma cultura de prevenção a nível mundial através da educação, da cooperação internacional e do diálogo intercultural. 

O caminho para a paz é longo, mas cabe a todos e a cada um de nós influenciar o seu rumo ao comprometermo-nos, 

diariamente, em prol de uma sociedade mais inclusiva, mais tolerante e mais justa. 

(Mensagem de Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO, por ocasião do Dia Internacional da Paz, 21 de setembro 

de 2018). 

UNESCO. Mensagem da UNESCO para o Dia Internacional da Paz. 19.09.2018 - UNESCO Office in Brasilia. Disponível em:< 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/unesco_message_ for_the_ international_day_of_peace/> Acesso: 02 

nov. 2018 

QUESTÃO 1 

Com a expressão: “Por outro lado, propagam-se também 

novas formas de populismo e de extremismo em todo o 

mundo.”, é CORRETO afirmar que Audrey Azoulay: 

A) Critica e tenta mobilizar a sociedade para o 

fenômeno perverso do populismo e do 

extremismo. 

B) Alerta para a proliferação do populismo e do 

extremismo, que se constituem como desafios 

aos ideais de paz e direitos universais. 

C) Ressalta o papel importante da proliferação do 

populismo e do extremismo para o 

desenvolvimento sustentável do milênio. 

D) Argumenta porque ocorrem as desigualdades 

sociais e econômicas que causam sofrimento e 

pobreza; alterações climáticas que geram novos 

conflitos; explosão demográfica que cria novas 

tensões. 

QUESTÃO 2 

A expressão sublinhada em “Não haverá paz neste 

planeta enquanto, algures no mundo, os direitos humanos 

forem violados.”, PODE ser substituída, sem que ocorra 

alteração do sentido expresso no texto, em: 

A) Não haverá paz neste planeta enquanto, ainda 

que no mundo, os direitos humanos forem 

violados.  

B) Não haverá paz neste planeta enquanto, em 

algum lugar no mundo, os direitos humanos 

forem violados. 

C) Não haverá paz neste planeta enquanto, de 

algum modo no mundo, os direitos humanos 

forem violados. 

D) Não haverá paz neste planeta enquanto, a 

qualquer momento no mundo, os direitos 

humanos forem violados.  

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/unesco_message_%20for_the_%20international_day_of_peace/
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QUESTÃO 3 

Analise as assertivas a seguir: 

I- Tendo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos como guia, os indivíduos devem se 

unir em ações para assegurar que os 17 objetivos 

de desenvolvimento sustentável do milênio, que 

contribuem para um mundo mais justo e mais 

pacífico, sejam alcançados. 
 

Porque 
 

II- A condição para uma sociedade mais pacífica 

está atrelada, primordialmente, ao respeito, à 

dignidade de todos e à igualdade de direitos. 

A respeito dessas asserções, é CORRETO concluir que: 

A) A primeira é verdadeira, e a segunda é falsa. 

B) A primeira é falsa, e a segunda é verdadeira. 

C) As duas são verdadeiras, e a segunda justifica a 

primeira. 

D) As duas são verdadeiras, e a segunda não 

justifica a primeira. 

 

QUESTÃO 4 

Na expressão, “...consagrado no seu Ato Constitutivo: 

erguer os baluartes da paz no espírito das mulheres e dos 

homens.”, o sentido da expressão sublinhada está 

CORRETAMENTE traduzido em: 

A) Os valores.  C) Os direitos. 

B) As culturas.  D) Os alicerces. 

 

Leia o texto 2 e responda às questões 5 e 6 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi 

adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas (com abstenção dos seis países do antigo bloco 

soviético, da Arábia Saudita e da África do Sul). Nela 

consta que todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em direitos e dignidade, e que as liberdades e os direitos 

especificados na declaração devem ser garantidos a 

todos, sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, 

opinião política e religião. Os direitos enumerados 

incluem os direitos civis (tais como liberdade de 

expressão, de consciência, de movimento, de se reunir e 

associar pacificamente) e os direitos econômicos e 

sociais (direito ao trabalho, a um padrão de vida 

adequado, à educação e à participação na vida cultural). 

O exercício dos direitos e liberdades individuais só é 

limitado pelo respeito aos direitos e liberdades de 

outrem.  

Direitos do Homem. Nova Enciclopédia Ilustrada Folha. São Paulo: 

Empresa Folha da Manhã, 1996. 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa que PODE substituir: “O exercício 

dos direitos e liberdades individuais só é limitado pelo 

respeito aos direitos e liberdades de outrem.”, sem 

alteração do seu sentido, no texto: 

A) Os direitos de um indivíduo cessam na medida 

que começam os dos outros. 

B) Nenhum indivíduo pode anular seus direitos 

para beneficiar a liberdade de outra pessoa. 

C) Todo indivíduo é livre para fazer escolhas, mas 

é prisioneiro das consequências de suas ações.  

D) Liberdade é o direito de fazer tudo que as leis 

permitem, ainda que haja a liberdade dos outros.  

 

QUESTÃO 6 

“...e que as liberdades e os direitos especificados na 

declaração devem ser garantidos a todos.” 

A substituição da expressão em destaque pelo pronome 

pessoal está CORRETA, de acordo com a norma culta 

da Língua Portuguesa, em: 

A) “...e que as liberdades e os direitos especificados 

na declaração devem sê-los garantidos.” 

B) “...e que as liberdades e os direitos especificados 

na declaração devem ser garantidos lhes.” 

C) “...e que as liberdades e os direitos especificados 

na declaração os devem ser garantidos. ” 

D) “...e que as liberdades e os direitos especificados 

na declaração devem-lhes ser garantidos.” 

 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETA 

concordância verbal e nominal, segundo a norma padrão 

da Língua Portuguesa: 

A) Todo cidadão têm direitos garantidos, sem 

discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião 

política e religião. 

B) Todos cidadães tem direito garantido, sem 

discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião 

política e religião. 

C) Todos os cidadãos têm direitos garantidos, sem 

discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião 

política e religião. 

D) Todos os cidadões têm direitos garantidos, sem 

discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião 

política e religião. 
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QUESTÃO 8 

Leia o trecho a seguir: 

Liberdade é um estado que confere plenos poderes 

______ toda pessoa e pode ser usada de várias formas. 

Partindo do princípio que todos os homens nascem livres 

e iguais perante a lei, com direitos e obrigações, _______ 

cada um é dado o direito ______ liberdade com 

consciência, e de acordo com princípios éticos e legais 

cristalizados dentro da sociedade, _______ fim de se 

preservar o bem-comum.  

(Adaptado de Direito e Liberdade – Disponível em: Jus.com.br) 

Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE as lacunas: 

A) à  à  à  a.  C) à  a  à  à 

B) a  a  à  a.  D) a  à  à  a. 

 

Leia o Texto 3 para responder as questões 9 e 10. 

As relações interpessoais no trabalho contribuem 

ativamente para que as equipes gerem mais harmonia e 

sinergia. Entre os colaboradores, facilita o processo de 

desenvolvimento em grupo, aumentando a produtividade 

e reduzindo os conflitos internos. O líder é o responsável 

por desenvolver um espaço no qual as discussões e trocas 

possam ser ouvidas e absorvidas de maneira positiva. E, 

por isso, tem um papel fundamental no que tange ao 

estímulo para o bom relacionamento interpessoal no 

trabalho.  Criar um ambiente agradável, em que a 

cordialidade e o respeito sejam incentivados deve ser o 

objetivo, para que os colaboradores estejam alinhados 

com a missão e valores da empresa na qual trabalham. 

Quando os colegas se respeitam e são cordiais uns com 

os outros, é muito provável que se tenha alcançado uma 

equipe profissional com boas relações interpessoais.  

Adaptado de: https://www.febracis.com.br/blog/relacoes-

interpessoais-no-trabalho/ Acesso 02 nov. 2018. 

QUESTÃO 9 

 Assinale a alternativa em que o termo grifado exerce a 

função de conjunção integrante CORRETAMENTE: 

A) “As relações interpessoais no trabalho 

contribuem ativamente para que as equipes 

gerem mais harmonia e sinergia.”  

B) “Ele é o responsável por desenvolver um espaço 

no qual as discussões e trocas possam ser 

ouvidas e absorvidas de maneira positiva.” 

C) “Criar um ambiente agradável, em que a 

cordialidade e o respeito sejam incentivados...” 

D) “...para que os colaboradores estejam alinhados 

com a missão e valores da empresa na qual 

trabalham.” 

QUESTÃO 10 

“Entre os colaboradores, facilita o processo de 

desenvolvimento em grupo, aumentando a produtividade 

e reduzindo os conflitos internos.” 

Nesse segmento do texto, é CORRETO afirmar que as 

formas de gerúndio sublinhadas possuem o valor de, 

respectivamente: 

A) Causa e concessão. 

B) Condição e causa. 

C) Causa e causa. 

D) Concessão e concessão. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO 11  

Com a finalidade de melhorar os indicadores de 

educação do município de Santa Luzia, o novo prefeito 

estipulou um acréscimo gradativo no gasto médio mensal 

por aluno da rede municipal de ensino. Ao término do 

segundo ano de seu mandato, a prefeitura levantou que 

havia gasto efetivamente 30% de 4/5 do valor médio 

mensal estimado por aluno para aquele ano e ainda 

sobrou R$ 420,00 mensal.  

Sob essas condições, o VALOR MÉDIO mensal 

estimado por aluno para aquele ano era de: 

A) R$ 612,48.  C) R$ 552,63. 

B) R$ 549,33.  D) R$ 617,52. 

 

QUESTÃO 12  

Na campanha eleitoral de um determinado prefeito, ele 

prometeu criar 150 mil vagas efetivas de emprego ao 

final dos quatro anos de mandato. Havendo ganhado o 

pleito e passados três anos de mandato, ele solicitou que 

fosse levantado, por sua equipe, o número de vagas que 

foram criadas por ano, tendo como resultado a tabela a 

seguir: 

 

Ano 

Nº de vagas (x1000) 

Nº 

vagas 

abertas 

(A) 

Nº vagas 

fechadas 

(B) 

Vagas efetivas 

2013 62 X -42 

2014 X-32   

2015   18 

Total  137 99 

Com base nos dados da tabela, o número de vagas abertas 

em 2015 foi de: 

A) 236.   C) 104. 

B) 102.   D) 72. 

 

 

https://www.febracis.com.br/blog/relacoes-interpessoais-no-trabalho/
https://www.febracis.com.br/blog/relacoes-interpessoais-no-trabalho/
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QUESTÃO 13  

Para conseguir economizar nos materiais de escritório, o 

prefeito de Santa Luzia solicitou que a compra fosse feita 

para todo o ano de uma só vez. Para manter o estoque 

organizado, as caixas entregues devem ser empilhadas de 

modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. 

Após algumas tentativas, constatou-se que, se cada pilha 

tiver 12 caixas, 15 caixas ou 20 caixas, sobrarão sempre 

8 caixas.  

O menor número de caixas que poderão ser empilhadas 

nesse estoque é de: 

A) 12. 

B) 60. 

C) 52. 

D) 68. 

 

QUESTÃO 14  

Dada a sequência numérica a seguir: 

 

1    4    7    28    31 ... 

 

É CORRETO afirmar que a soma de todos os números 

que possuem três algarismos dessa sequência é: 

A) 1270. 

B) 1290. 

C) 1530. 

D) 2044. 

 

QUESTÃO 15  

Observe as figuras a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o valor de “Z”: 

A) 23. 

B) 35. 

C) 36. 

D) 40. 

LEGISLAÇÃO  

QUESTÃO 16  

Considerando a Constituição Federal, assinale a 

alternativa INCORRETA:  

A) A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios, 

constitui-se em Estado democrático de direito. 

B) A República Federativa do Brasil tem como 

fundamentos, entre outros, o pluralismo político.  

C) São poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 

e o Judiciário.  

D) Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos da Constituição da República. 

 

QUESTÃO 17  

Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, EXCETO:  

A) A construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária.  

B) A erradicação da pobreza e da marginalização e 

a redução das desigualdades sociais e regionais.  

C) A promoção do bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

D) A dignidade da pessoa humana.  

 

QUESTÃO 18  

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou 

ação civil pública contra a Prefeitura de Santa Luzia/MG, 

haja vista a desafetação irregular de bem público. A 

propósito do referido tema, analise as afirmativas a 

seguir: 

I- Na desafetação, o bem é subtraído à 

dominialidade pública para ser incorporado ao 

domínio privado, do Estado ou do administrado. 

II- Os bens dominicais são alienáveis, porém a 

alienabilidade não é absoluta, já que podem 

perdê-la pelo instituto da afetação. 

III- Os bens de uso comum do povo não comportam 

desafetação, pois, por sua própria natureza, são 

insuscetíveis de valoração patrimonial. 

Está (ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 

A) II e III apenas. 

B) II apenas. 

C) I, II e III. 

D) I e II apenas. 
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QUESTÃO 19  

É sabido que o Estado pode criar entidades, dotadas de 

autonomia e personalidade jurídica própria de direito 

público, para desempenhar atividades consideradas 

próprias e típicas do poder público.  

De acordo com as características apresentadas, a forma 

de descentralização que se mostra mais ADEQUADA é 

a:  

A) Fundação Pública.  

B) Empresa Pública. 

C) Autarquia. 

D) Sociedade de Economia Mista.  

 

QUESTÃO 20  

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa 

Luzia/MG, é CORRETO afirmar que:  

A) Ao Município não é vedado recusar fé aos 

documentos públicos. 

B) As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, 

prestadas anualmente, serão julgadas pela 

Câmara dentro de 120 (cento e vinte) dias após 

recebimento do parecer prévio do Tribunal de 

Contas ou órgão estadual a que for atribuída esta 

incumbência, considerando se julgadas nos 

termos das conclusões do parecer, se não houver 

deliberação dentro deste prazo. 

C) O executivo manterá sistema de controle interno, 

a fim de criar condições dispensáveis para 

assegurar eficácia ao controle externo e 

regularidade à realização da receita e despesa. 

D) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice- 

Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 

administração municipal o Secretário de 

Governo. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

QUESTÃO 21 

Analise as seguintes afirmativas sobre o uso do painel de 

controle do Windows 7. 

I- Adicionar e remover programas. 

II- Alterar as configurações do Windows. 

III- Alterar configurações de idiomas. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 22 

A aba Inserir do Word 2010 permite a inserção dos 

seguintes recursos, EXCETO: 

A) Imagem.  C) Quebra de página. 

B) Margens.  D) Tabela. 

 

QUESTÃO 23 

Analise as seguintes afirmativas sobre a memória 

principal dos computadores: 

I- Necessita de energia elétrica para armazenar os 

dados/informações. 

II- Usa meios externos à CPU, como os discos 

rígidos para armazenar informações. 

III- Usa memória de rápido acesso e que armazena 

os dados/informações. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 24 

Sobre as redes de computadores, assinale V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) É a interligação de um conjunto de dispositivos 

capazes de se comunicar. 

(    ) Os dispositivos em uma rede são conectados 

usando meios de transmissão com ou sem fio. 

(    ) O protocolo de uma rede é o conjunto de 

diretrizes ou regras para a comunicação entre 

computadores. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) F F F.   C) V V F. 

B) F F V.   D) V V V. 

 

QUESTÃO 25 

Observe a planilha do Excel 2010 e analise as afirmativas 

a seguir: 

 

 

I- O resultado de =SOMA(A1:C1) é igual ao 

resultado de =MULT(A1:C1) 

II- O resultado de =SOMA(A1:A2) é a metade do 

resultado de =MULT(B1:B2) 

III- O resultado de =SOMA(A2:B2) é o dobro do 

resultado de =MULT(C1:C2) 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26  

O Bioma cerrado, que é considerado um Hot Spot, tem 

sofrido um impacto muito grande com as práticas 

agrícolas, nesse sentido é CORRETO afirmar que: 

A) Tem contribuído para o empobrecimento do 

solo; surgimento de erosões; assoreamentos de 

nascentes, córregos e rios. 

B) Cerca de 60% da área já foi antropizada e 

somente 5% da área mantêm a vegetação 

original. 

C) A vegetação ao longo dos rios, das florestas 

rupestres, encontra-se altamente fragmentada. 

D) Vem ocorrendo o aumento das espécies ruderais, 

distribuição da biodiversidade e início da 

regeneração secundária média. 

 

QUESTÃO 27  

O ambiente exerce sobre a atividade cambial, refletindo 

na diferenciação das células do xilema secundário, 

podendo modificar sua estrutura, assim como as 

propriedades e qualidades tecnológicas da madeira. 

Sobre essa temática, assinale V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) Quando o suprimento hídrico é adequado os 

elementos de vaso são maiores e ocorrem em 

menor número. 

(    ) Quando ocorre déficit hídrico, os elementos de 

vaso são menores, mais agrupados e bastante 

numerosos. 

(    ) Com o aumento da latitude, os elementos de vaso 

tornam-se mais numerosos, mais estreitos e mais 

curtos. 

(    ) Estudos, principalmente no hemisfério norte, 

onde a poluição vem causando sérios prejuízos 

econômicos, reduzindo a taxa de crescimento não 

somente de árvores das áreas florestais, como 

também das áreas cultivadas para 

comercialização, afirmam que estruturalmente, 

as árvores provenientes de ambientes poluídos 

produzem grande extensão de lenho inicial, 

sofrendo redução no tamanho dos elementos 

celulares. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) F F V V. 

B) V V V F. 

C) V V F V. 

D) F V F V. 

 

QUESTÃO 28  

A área basal é um importante parâmetro da densidade do 

povoamento florestal. Walter Bitterlich, idealizou um 

método chamado de método de Bitterlich para estimar a 

área basal por hectare em povoamentos florestais sem a 

necessidade de medir os diâmetros das árvores e nem 

lançar parcelas fixas.  

 

Utilizando a barra de Bitterlich onde a abertura da barra 

d = 2cm e o comprimento L = 1m, calcule a área basal 

por hectare no ponto da figura a seguir: 

A) 2,5m2/ha. 

B) 10m2/ha. 

C) 3m2/ha. 

D) 5m2/ha. 

 

QUESTÃO 29  

Diagnose de doenças florestais consiste na identificação 

do agente causal da doença com vistas ao seu controle. 

Nem sempre o diagnóstico de uma doença é imediato e 

pode ser feito in loco. Dependendo da doença, pode levar 

semanas ou meses para ser completado. Nessas 

situações, é necessário coletar amostras seguindo 

critérios para essa coleta, a fim de viabilizar o 

diagnóstico laboratorial. Sobre a coleta de amostras, 

analise as afirmativas a seguir: 

I- A amostragem deve ser realizada somente na 

área do talhão onde ocorre a doença. 

II- Deve-se coletar amostras em diferentes estádios 

de evolução da doença, sem incluir plantas 

aparentemente sadia. 

III- Para plantas de pequeno porte, sempre que 

possível colete a planta inteira e realize uma 

amostra de solo rizoférico. 

IV- Em se tratando de sintomas localizados, pode-se 

coletar apenas o órgão doente, como caule, folha 

e ou ramos individuais. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) II e IV apenas. 

B) II e III apenas 

C) III e IV apenas 

D) I, II e IV apenas. 
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QUESTÃO 30  

A Resolução CONAMA nº 392/2007 define parâmetros 

para a classificação da regeneração de Mata Atlântica no 

Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa que 

apresenta CORRETAMENTE os parâmetros para a 

classificação de estágio médio de regeneração de floresta 

estacional semidecidual: 

A) Estratificação incipiente com formação de dois 

estratos: dossel e sub-bosque; predominância de 

espécies arbóreas formando um dossel definido 

entre 5 e 12m de altura; presença marcante de 

cipós; maior riqueza e abundância de epífitas em 

relação ao estágio inicial, sendo mais abundantes 

nas florestas ombrófilas; trepadeiras, quando 

presentes, podem ser herbáceas ou lenhosas; 

serapilheira presente variando de espessura de 

acordo com as estações do ano e a localização; 

espécies lenhosas com distribuição diamétrica 

de moderada amplitude com DAP médio entre 

10 a 20cm. 

B) Estratificação com formação de dois estratos: 

dossel e sub-bosque; predominância de espécies 

arbóreas formando um dossel definido com 

altura de até 5m; presença marcante de 

trepadeiras herbáceas ou lenhosas; serapilheira 

presente; espécies lenhosas com distribuição 

diamétrica de moderada amplitude com DAP 

médio de até 10cm. 

C) Fisionomia arbustivo/arbórea, cobertura fechada 

com início de diferenciação em estratos e 

surgimento de espécies de sombra; as espécies 

lenhosas, por sombreamento, eliminam as 

componentes herbáceas ou de pequeno porte do 

estágio inicial; as árvores têm DAP médio 

variando de 10 a 20cm, altura média variando de 

5 até 12m e idade entre 11 e 25 anos; sempre 

existe uma serapilheira, na qual há sempre 

muitas plântulas; a área basal média varia de 10 

a 28m2/ha; trepadeiras, quando presentes são 

predominantemente lenhosas. 

D) Estratificação com formação de dois estratos: 

dossel e sub-bosque; predominância de espécies 

arbóreas variando de 10 até 12m e idade entre 11 

e 25 anos; presença marcante de cipós; maior 

riqueza e abundância de epífitas em relação ao 

estágio inicial; trepadeiras, quando presentes, 

podem ser lenhosas; espécies lenhosas com 

distribuição diamétrica de moderada amplitude 

com DAP médio entre 10 a 18cm. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31  

Os erros não amostrais são originários de várias causas e 

independem de processo de amostragem, podem ser 

minimizados por eficiente supervisão ou monitoramento 

de atividade de coleta de dados, em um inventário 

florestal de vegetação nativa. 

Assinale a alternativa que apresenta a variável que tem a 

MENOR possibilidade de apresentar erros NÃO 

amostrais. 

A) Altura total. 

B) Volume total. 

C) Intervalo de confiança. 

D) Área basal. 

 

QUESTÃO 32  

A Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, 

estabelece critérios para classificação, segundo o porte e 

potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a 

serem utilizados para definição das modalidades de 

licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais no Estado 

de Minas Gerais.  

Assinale a alternativa que apresenta um critério 

locacional que NÃO é contemplado por essa legislação: 

A) Localização prevista em zona de amortecimento 

de unidade de conservação de proteção integral, 

ou na faixa de 3km do seu entorno quando não 

houver zona de amortecimento estabelecida por 

plano de manejo; excluídas as áreas urbanas. 

B) Localização prevista em unidade de conservação 

de uso sustentável, exceto APA. 

C) Localização prevista em reserva da biosfera, 

incluindo as áreas urbanas. 

D) Supressão de vegetação nativa, exceto árvores 

isoladas. 

 

QUESTÃO 33  

O pequi, a bolsa-de-pastor e a pindaíba são os nomes 

vulgares dados a que espécies de cerrado: 

A) Tabebuia aurea, Caryocar brasiliense e Xylopia 

aromática. 

B) Zeyheria montana, Psidium incanescens e 

Tabebuia aurea. 

C) Caryocar brasiliense, Zeyheria montana e 

Xylopia aromática. 

D) Psidium incanescens, Xylopia aromática e 

Solanum lycocarpum. 
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QUESTÃO 34  

Sobre a sucessão florestal espécies de plantas inicias, 

também chamadas de pioneiras, é CORRETO afirmar 

que apresentam como característica. 

A) Produzem um número alto de sementes, 

sementes de tamanho pequeno, dispersão ampla 

(animais, vento e gravidade), madeira de 

densidade muito baixa, crescimento muito 

rápido e muito intolerante a sombra. 

B) Produzem um número baixo de sementes, 

sementes de tamanho pequeno, dispersão restrita 

(gravidade), madeira de densidade muito baixa, 

crescimento muito rápido e muito intolerante a 

sombra. 

C) Produzem um número alto de sementes, 

sementes de tamanho grande, dispersão ampla 

(animais, vento e gravidade), madeira de 

densidade muito baixa, crescimento lento e 

muito intolerante a sombra. 

D) Produzem um número baixo de sementes, 

sementes de tamanho grande, dispersão ampla 

(animais, vento e gravidade), madeira de 

densidade muito baixa, crescimento muito 

rápido e tolerante a sombra. 

 

QUESTÃO 35  

Quanto à implantação e as práticas utilizadas nos 

viveiros florestais, é CORRETO afirmar que: 

A) A mudança do posicionamento da muda no 

viveiro e o aumento gradativo da irrigação são 

práticas para rustificação das mudas.  

B) Para a formação de mudas através do resgate de 

plântulas, devem ser priorizados indivíduos 

jovens, de pequeno porte, com o sistema 

radicular ainda pouco profundo, o que minimiza 

os danos às raízes no momento do seu arranque.  

C) Algumas plantas têm capacidade de estabelecer 

associações simbióticas com fungos 

micorrízicos. A inoculação dos fungos nas 

mudas tem por objetivo auxiliar na absorção de 

nutrientes pouco móveis ou imóveis no solo, 

porém, é recomendado para solos úmidos, pois, 

as micorrizas promovem a perda de água pelas 

raízes.  

D) Os tubetes são os recipientes mais comumente 

utilizados para produção de mudas no Brasil. O 

baixo preço, a grande disponibilidade de 

mercado e a facilidade de formação de mudas 

grandes, são as principais vantagens 

apresentadas pelos tubetes quando comparados a 

outros recipientes. 

 

 

 

 

QUESTÃO 36  

Na recuperação de áreas degradas, são consideradas 

técnicas de controle do processo erosivo: 

A) Plantio em curva de nível, paliçadas e canais de 

contorno. 

B) Plantio em curva de nível, quebra de dormência 

e paliçadas.  

C) Nucleação, canais de contorno e enroscamento. 

D) Paliçadas, nucleação e muro de gabião. 

 

QUESTÃO 37  

Para a produção de mudas florestais de qualidade são 

necessários alguns tratamentos silviculturais.  

Assinale a alternativa que apresenta uma atividade que 

NÃO é considerada um tratamento silvicultural. 

A) Irrigação. 

B) Repicagem. 

C) Podas radiculares. 

D) Barrelamento. 

 

QUESTÃO 38  

Considerando o Código Florestal, Lei nº 12.651/2012 e 

suas alterações, no art. 4o que define as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), em zonas rurais ou 

urbanas, assinale a alternativa que NÃO é considerada 

uma APP: 

A) As faixas marginais de qualquer curso d’água 

natural perene e intermitente, incluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de 50m, para os 

cursos d’água que tenham de 10 a 50m de 

largura.  

B) As encostas ou partes destas com declividade 

superior a 45°, equivalente a 100% na linha de 

maior declive.  

C) As áreas no entorno das nascentes e dos olhos 

d’água perenes, qualquer que seja sua situação 

topográfica, no raio mínimo de 50m. 

D) Os topos de morros, montes, montanhas e serras, 

com altura mínima de 100m e inclinação média 

maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da 

curva de nível correspondente a 2/3 da altura 

mínima da elevação sempre em relação à base, 

sendo esta definida pelo plano horizontal 

determinado por planície ou espelho d’água 

adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota 

do ponto de sela mais próximo da elevação. 
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QUESTÃO 39  

Diversas práticas, técnicas e modelos são utilizadas nas 

ações de restauração florestal de áreas degradadas ou 

perturbadas.  

Assinale a alternativa que apresenta uma atividade que 

NÃO é considerada uma atividade da restauração 

florestal. 

A) Nucleação. 

B) Enriquecimento. 

C) Rotação de pastagem. 

D) Condução da regeneração. 

 

QUESTÃO 40  

Assinale a alternativa que apresenta características que 

NÃO pertencem a ordem isoptera. 

A) Desenvolvimento por holometabolia (ovo-larva-

pulpa-adulto). 

B) Desenvolvimento por paurometabolia (ovo-

ninfas-adultos). 

C) Antenas moniliformes ou filiformes. 

D) Asas anteriores e posteriores de tamanho e 

nervação semelhantes. 
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