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sificada como: Para responder às questões de 01 a 10, leia o texto 

abaixo. 

Uma confusão cósmica acerca da constante 
expansão do universo 

1 Houve, poderia ser dito, uma falha na Força. Há 
2 muito tempo, quando o universo só tinha cem mil anos 
3 - uma massa em expansão de partículas e radiação 
4 - , um campo energético estranho foi ligado. Aquela 
5 energia banhou o universo com um tipo de antigravi-
6 dade cósmica, possibilitando uma expansão pouco 
7 gentil do universo. 
8 Então, depois de outros 100 mil anos, o novo 
9 campo simplesmente desapareceu, não deixando 
1 O rastros além de um universo em aceleração. É essa a 
11 estranha história que está sendo divulgada por alguns 
12 astrônomos da Universidade Johns Hopkins. Em uma 
13 corajosa e especulativa volta ao passado, a equipe 
14 sugeriu a existência desse campo para explicar um 
15 enigma astronômico: o universo parece estar se 
16 expandindo mais rapidamente do que deveria. 
17 O cosmo está se expandindo apenas nove por 
18 cento mais rapidamente do que a teoria supõe, mas 
19 essa ligeira discrepância tem intrigado os astrôno-
20 mos, que acreditam estar revelando algo novo sobre 
21 o universo. ___ , nos últimos anos, eles têm se 
22 reunido em workshops e conferências na busca por 
23 um erro ou ___ nas medidas e nos cálculos feitos 
24 anteriormente, até agora sem sucesso. 
25 "Se formos levar a cosmologia a sério, esse é o 
26 tipo de coisa que precisamos ser capazes de levar 
27 __ sério", afirmou Lisa Randall, teórica de Harvard 
28 que tem examinado o problema. Em um encontro 
29 recente em Chicago, Josh Frieman, teórico do Labo-
30 ratório Nacional de Acelerador Fermi em 8atavia , 
31 Illinois, perguntou : "Até que ponto reivindicamos a 
32 descoberta de uma nova física?" 
33 Novas ideias estão surgindo. Alguns pesquisa-
34 dores dizem que o problema poderia ser resolvido 
35 inferindo a existência de partículas subatômicas antes 
36 desconhecidas. Outras, como a do grupo da Johns 
37 Hopkins, estão evocando novos tipos de campos 
38 energéticos. 

Fonte : gauchazh .clicrbs .com.br/ (adaptado) 

Questão 01. De acordo com o gênero textual, o objetivo 
do texto é: 

(A) Debater, entre cientistas, as teorias envolvendo a 
expansão do universo. 

(8) Popularizar reflexões científicas sobre o universo. 
(C) Incentivar, entre a população, o estudo sobre o 

universo. 
(D) Negar, junto ao público, a expansão do cosmo. 
(E) Convencer o público da importância de considerar a 

expansão do cosmo. 

(A) Adjetivo de dois gêneros. 
(8) Advérbio de exclusão. 
(C) Advérbio de tempo. 
(D) Pronome oblíquo. 
(E) Pronome complemento. 

Questão 03. Assinale a alternativa que apresente COR
RETAMENTE a configuração fonética das palavras 
Houve (/.1) e reivindicamos (1.31), respectivamente: 

(A) 3 fonemas e 13 fonemas. 
(8) 4 fonemas e 13 fonemas. 
(C) 4 fonemas e 12 fonemas. 
(D) 5 fonemas e 12 fonemas. 
(E) 5 fonemas e 13 fonemas. 

Questão 04. À linha 1, as vírgulas empregadas isolam 
um(a): 

(A) Aposto explicativo. 
(8) Vocativo. 
(C) Oração coordenada causal. 
(D) Oração subordinada temporal. 
(E) Oração intercalada. 

Questão 05. Qual flexão do verbo tem (1.19) teríamos se 
ele fosse flexionado no mesmo tempo e modo de Houve 
(/. 1)? 

(A) Teve. 
(8) Tinha. 
(C) Tivera. 
(D) Tivesse. 
(E) Terá. 

Questão 06. O verbo dizem (1.34) está no plural porque 
seu sujeito : 

(A) Tem mais de um núcleo sintático. 
(8) É composto por dois núcleos. 
(C) Tem um único núcleo que está no plural. 
(D) É desinencial e está na terceira pessoa. 
(E) É oculto e não tem núcleo. 

Questão 07. De acordo com o texto, é INADEQUADO 
afirmar que: 

(A) O universo tem mais de 100 mil anos. 
(B) O universo está em expansão acelerada. 
(C) O universo tem sido debatido em conferências. 
(D) Há um campo energético sobre o cosmo, que o faz 

expandir de forma pouco gentil. 
(E) Houve um campo energético sobre o cosmo, que 

desapareceu. 
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Questão 08. Assinale a · alternativa que apresenta a 
CORRETA justificativa para a acentuação da palavra 
teórica (1.27) . 

(A) É uma paroxítona terminada em "a". 
(B) É uma oxítona terminada em "a". 
(C) É uma proparoxítona obrigatoriamente acentuada . 

. (D) Recebe acento diferencial para distingui-la do plural. 
(E) Forma hiato isolado da letra "o". 

Questão 09. Assinale a assertiva adequada sobre o 
seguinte período: Até que ponto reivindicamos a 
descoberta de uma nova física? (/.31 -32) . 

(A) É um período composto por subordinação. 
(B) É um período composto por coordenação. 
(C) É um período simples com verbo transitivo. 
(D) É uma frase verbal porque tem mais de um verbo. 
(E) É uma frase nominal porque há só verbo de ligação. 

Questão 10. Assinale a alternativa que preenche, COR
RETA e respectivamente, as lacunas das linhas 21, 2_3 e 
27. 

(A) Por isso, brecha, à. 
(B) Não obstante, brecxa, à. 
(C) Pese a isso, brexa, a. 
(D) Pese a isso, brecha, à. 

, "' " (E) Por isso, brecha, a. 
MA7íEMÁ~íCAr . )i. 

Questão · 11 . . Considere uma progressão aritmética em 
que o primeiro termo é 120 e a razão é 9. Na expressão: 
( a21 ) 3 , em que a21 é o termo da referida sequência que 
se encontra na vigésima primeirà posição, verifica-se que 
o resultante é igual a: 

(A) 2 mil e 700. 
(13) 90 mil. 
(C) 900 mil. 
(D) 2 milhões e 700 mil. 
(E) 27 milhões. 

Questão 12. Tomando como referência a questão que 
trata de uma progressão aritmética com primeiro termo 
igual a 120 e razão igual a 9, a soma dos primeiros 50 
termos é igual a: 

(A) 17.025. 
(B) 16.464. 
(C) 15.912. 
(D) 17.595. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

Questão 13; Dada a sequência : 

J. = ( -899, -890, -881, ... ) 
Garante-se que centésimo primeiro termo, é número: 

(A) Negativo. 
(B) Positivo. 
(C) Nulo. 
(D) Múltiplo de 1 O. 
(E) Inferior a -100. 

Questão 14. Dada a sequência: 

J = ( -89, -80, -71, ... ) 

Verifica-se que a soma de duas unidades ao dobro do 
valor do octogésimo oitavo termo é: 

(A) 694. 
(B) 696. 
(C) 1392. 
(D) 1390. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

Questão 15. Cristian aplicou um valor de investimento em 
um fundo que em 3 anos estava com montante em R$ 
6.000,00. Considerando que a aplicação rendeu 6% ao 
mês em juro simples, o valor aproximado aplicado por 
Cristian foi de (considere uma margem de erro inferior a 
R$ 1,00): 

(A) R$ 1. 898, 73. 
(B) R$ 1. 998, 73. 
(C) R$ 2.012,65. 
(D) R$3.708,61. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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Questão 16. Um arquivo, com 8 KB (quilobyte), ao ser 
transmitido entre dois computadores, com uma taxa de 
transferência constante de 2048 bits por segundo, levará 
o tempo de: 

(A) 31,25 segundos. 
(B) 40 segundos. 
(C) 32 segundos. 
(D) 60 segundos. 
(E) 32,25 segundos. 

Questão 17. No Windows 7, podemos escolher entre 
várias opções como ocorrerão as atualizações através do 
recurso Windows Update, EXCETO: 

(A) Instalar atualizações automáticas. 
(B) Baixar atualizações, mas permitir que o usuário 

escolha quando instalá-las. 
(C) Procurar atualizações, mas permitir que eu escolha 

quando baixá-las e instalá-las. 
(D) Nunca permitir alterar a configuração de 

atualizações. 
(E) Nunca verificar se há atualizações. 

Questão 18. Um usuário excluiu um arquivo chamado 
Doc001.txt e este foi para a Lixeira. Em seguida excluiu 
a pasta onde estava o arquivo Doc001.txt. Percebendo 
seu erro, restaurou apenas o arquivo excluído 
Doc001.txt. O arquivo Doc001.txt será restaurado na 
pasta: 

(A) Área de Trabalho. 
(B) Área de Transferência. 
(C) Nuvem. 
(D) De origem, sem os outros arquivos da pasta. 
(E) De origem, que será recriada pelo Windows. 

Questão 19. É uma técnica que consiste em alterar 
campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar 
que ele foi enviado de uma determinada origem quando, 
na verdade, foi enviado de outra. 

(A) Spoofing. 
(B) Sniffing. 
(C) Ransomware. 
(D) Dafacement. 
(E) DDoS. 

Questão 20. Em uma planilha Cale, a célula A1 possui o 
valor numenco O (zero), portanto a função 
=SE(A 1 >=0;SE(A 1 >0;"ERRO");SE(A 1 <O; "CERTO")) terá 
como resultado: 

(A) VERDADEIRO. 
(B) FALSO. 
(C) CERTO. 
(D) ERRO. 
(E) O. 
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Questão 21. Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à · segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes, EXCETO: 

(A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 

(8) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
permitido o anonimato. 

(C) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem. 

(D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer. 

(E) As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente. 

Questão 22. Acerca do Procedimento Administrativo e do 
Processo Judicial, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O Ministério Público, se não intervir no processo 
como parte, atuará facultativamente, como fiscal da 
lei, sob pena de nulidade. 

(8) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

(C) A comissão processante dará conhecimento ao Mi
nistério Público e ao Tribunal ou Conselho de Con
tas da existência de procedimento administrativo 
para apurar a prática de ato de improbidade. 

(D) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de 
Contas poderá, a requerimento, designar represen
tante para acompanhar o procedimento administra
tivo. 

(E) A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as 
ações necessárias à complementação do ressar
cimento do patrimônio público. 

Questão 23. O Prefeito determinará, quando não esta
belecido em lei ou regulamento, o horário de expediente 
das repartições, que será único para os servidores 
detentores de carga horária de ___ semanais e em 
turnos e plantões. 

Qual alternativa preenche CORRETAMENTE a lacuna? 

(A) doze.(12) horas. 
(8) vinte (20) horas. 
(C) trinta e três (33) horas. 
(D) quarenta (40) horas. 
(E) quarenta e quatro (44) horas. 

Questão 24. Nos serviços públicos ininterruptos poderá 
ser exigido trabalho nos dias de feriados civis e religiosos, 
hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com 
acréscimo de quantos por cento, salvo a concessão de 
outro dia de folga compensatória? 

(A) Cem por cento ( 100%). 
(8) Noventa por cento (90%). 
(C) Oitenta por cento (80%). 
(D) Setenta por cento (70%). 
(E) Sessenta por cento (60%). 

Questão 25. São cláusulas necessárias em todo contrato 
as que estabeleçam: 1. O objeto e seus elementos 
característicos; li. O regime de execução ou a forma de 
fornecimento; Ili. As garantias oferecidas para assegurar 
sua plena execução, quando exigidas; IV. Os casos de 
rescisão; V. A legislação aplicável à execução do contrato 
e especialmente aos casos omissos. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(8) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Apenas 4 deles. 
(E) Todos os 5. 
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Questão 26. A única característica que NÃO pertence aos 
seres procariontes é: 

(A) Ausência de organelas membranosas. 
(8) Contém pequenas partículas chamadas de ribosso-

mos. 
(C) Presença de citoesqueleto. 
(D) Não possuem carioteca. 
(E) Presença de pequenas moléculas circulares de DNA 

circular livre. 

Questão 27. Em relação às células eucariontes, é 
CORRETO afirmar que: 

(A) O material genético é envolvido por uma membrana 
nuclear. 

(8) Não possuem citoesqueleto. 
(C) DNA livre e espalhado pelo citoplasma. 
(D) Ausência de núcleo definido. 
(E) Não há presença de organelas membranosas. 

Questão 28. Podemos encontrar, no interior das 
mitocôndrias, ribossomos, que irão desempenhar a 
função de: 

(A) Produzir lipídios. 
(8) Converter a glicose em piruvato. 
(C) Oxidar as moléculas orgânicas. 
(D) Produzir proteínas. 
(E) Realizar a fosforilação oxidativa. 

Questão 29. Em relação à síntese de proteínas, nas 
células procariontes, é INCORRETO afirmar que: 

(A) Ocorrem em duas fases: transcrição e tradução. 
(B) O processo ocorre no citoplasma. 
(C) O processo envolve RNA, ribossomos, aminoácidos 

e enzimas específicas. 
(D) O DNA é transcrito pelo RNA transportador. 
(E) A informação é traduzida pelos ribossomos e RNA 

transportador. 

Questão 30. O nome da enzima que separa as fitas de 
DNA durante a transcrição gênica é: 

(A) Enzima polimerase do RNA. 
(B) Enzima polimerase do DNA 
(C) Pectinases. 
(D) Alfa-galactosidase. 
(E) Xilanase. 

Questão 31. É um exemplo de doença provocada por 
trematódeos: 

(A) Teníase. 
(B) Cisticercose. 
(C) Esquistossomose. 
(D) Dengue. 
(E) Coqueluche. 

4 



Questão 32. A única alternativa que NÃO corresponde ao 
grupo dos animais invertebrados é: 

(A) Formação multicelular. 
(B) Ausência de parede celular. 

· (C) Com exceção das esponjas, · possuem tecidos como 
resultado de sua organização celular. 

(D) Reprodução geralmente é sexuada 
(E) Presença de espinha dorsal. 

Questão 33. As plantas são constituídas pelas células 
vegetais. Elas diferenciam-se das células animais por 
possuírem : 

(A) Vacúolos, cloroplastos e parede celular. 
(B) Somente parede celular. 
(C) Cloroplastos e mitocôndrias. 
(D) Somente vacúolos. 
(E) Vacúolos e lisossomos. 

Questão 34. As plantas consideradas vasculares são: 

(A) Briófitas e Pteridófitas. 
(B) Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. 

· (C) Briófitas, Gimnospermas e Angiospermas. 
(D) · Somente as Gimnospermas. 
(E) Somente as Angiospermas. 

Questão 35. Em relação ao mutualismo e a protocoope
ração, assinale a alternativa CORRETA 

(A) Boi e anum é um exemplo de mutualimo. 
(B) Crocodilo e pássaro palito e os líquens são exemplos 

de mutualismo. 
(C) A diferença entre elas é que no mutualismo os 

indivíduos possuem relação de dependência. 
(D) A diferença entre elas é que na protocooperação os 

indivíduos possuem relação de dependência. 
(E) Os líquens são exemplos de protocooperação. 

Questão 36. A única alternativa INCORRETA acerca das 
ideias de Charles Darwin para evolução é: 

(A) Em qualquer grupo de espécies, todos os indivíduos 
possuem ancestrais em comum. · 

· (B) Indivíduos da mesma espécie, mesmo que parentes 
próximos, possuem variações entre si . 

(C) A limitação na disponibilidade de recursos faz com 
que indivíduos . de uma população lutem, direta ou 
indiretamente, por esses recursos e pela sua 
sobrevivência. 

(D) Aqueles que sobrevivem (os mais aptos) podem 
transmitir à prole a característica que permitiu sua 
vitória, caso seja hereditária. 

(E) A inexistência de variabilidade genética entre 
parentes. 

Questão 37. A seleção natural é bastante parecida com a 
artificial. A alternativa INCORRETA sobre a seleção 
artificial é: 

(A) · Ela é resultado de ações humanas (diretas ou 
indiretas) sobre determinado organismo. 

(B) Muitos dos alimentos que consumimos hoje só são 
comestíveis graças a esse processo. 

(C) A couve-flor, o repolho e o brócolis são vegetais 
cultivados a partir de uma única espécie de mostarda 
silvestre. 

(D) Charles Darwin condenou o uso da seleção artificial 
em seu livro A origem das espécies. 

(E) Características que hoje vemos de maneira até 
exacerbada nas raças de cachorro decorrem desse 
processo. 

Questão 38. Em relação aos métodos biotecnológicos 
podemos afirmar que: 

(A) O pesquisador passou a poder interferir de forma 
controlada e intencional no RNA dos seres vivos. 

(B) Envolve a seleção artificial e a hibridização. 
(C) As técnicas da engenharia genética são ineficazes 

para esses métodos. 
(D) Os transgênicos são obtidos pela seleção natural. 
(E) Envolve apenas a hibridização. 

Questão 39. As principais medidas que podem ser 
adotadas para preservação dos recursos naturais 
deverão ser pautadas no(a), EXCETO: 

(A) Conscientização das populações. 
. (B) Consumo sustentável. 
(C) Repensar o atual modelo de consumo. 
(D) Exploração irracional das florestas permanente. 
(E) Desenvolvimento sustentável. 

Questão 40. Em relação à conservação dos mangues, 
podemos dizer que: 

(A) A ocupação desordenada ao longo da costa 
brasileira vem causando perda e fragmentação deste 
habitat. 

(B) As reservas de mangues mais importantes do país 
estão na Lagoa dos Patos, as mais ameaçadas. 

(C) Os grandes condomínios construídos nas extremida
des dos mangues ajudam na sua preservação. 

(D) Não existem leis ambientais que protegem os 
mangues brasileiros. 

(E) A ocupação ordenada ao • longo da costa brasileira 
vem ajudando este habitat. 

Questão 41. O Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica, em Caxias do Sul/RS, 
tem como objetivo, EXCETO: 

(A) Identificar e diagnosticar o . estado atual de 
conservação das áreas de remanescentes florestais . 

(B) Mapear os remanescentes florestais . 
(C) Mobilizar o setor privado para realizar ações de 

recuperação de áreas, de corredores de biodiver
sidade e corte de espécies exóticas invasoras. 

(D) Priorizar áreas para conservação e recuperação 
ambiental classificando-as de acordo com sua 
relevância biológica. 

(E) Criar um sistema municipal de unidades de 
conservação e recuperação da mata atlântica 
integrando ações públicas e privadas. 

Questão 42. O Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (COMDEMA) de Caxias do Sul/RS poderá ser 
constituído por 26 membros, por 2 anos de vigência , e 
podem fazer parte: 

(A) Somente representantes das entidades 
governamentais do Rio Grande do Sul. 

(B) Somente do governo municipal de Caxias do Sul/RS. 
(C) Somente representantes do Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul e do governo municipal de Caxias 
do Sul/RS. . 

(D) Somente representantes do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, do governo municipal de Caxias 
do Sul/RS e de entidades não-governamentais. 

(E) Somente representantes do Governo do Estado do 
Rio Grande · do Sul e de entidades não
governamentais. 
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Questão 43. Para garantir um ambiente ecologicamente 
equilibrado que assegure a qualidade de vida, são direitos 
do cidadão, EXCETO: 

(A) Acesso aos bancos públicos de informação sobre a 
qualidade e disponibilidade das unidades e recursos 
ambientais. 

(8) Acesso às informações sobre os impactos 
ambientais de projetos e atividades potencialmente 
prejudiciais à saúde e à estabilidade do meio 
ambiente. 

(C) Acesso à educação ambiental. 
(D) Ter o acesso vedado às informações sobre os 

monumentos naturais e áreas legalmente protegidas 
com objetivo de proteção. 

(E) Opinar, na forma da lei , no caso de projetos e 
atividades potencialmente prejudiciais à saúde e ao 
meio ambiente, sobre sua localização e padrões de 
operação. 

Questão 44. "Área em vias de saturação" se trata de: 

(A) Porção de uma Região de Controle ou de uma Área 
Especial de Controle da Qualidade do Ar em que um 
ou mais padrões de qualidade do ar - primário ou 
secundário - estiver ultrapassado. 

(8) Áreas ou terrenos que se encontram temporaria
mente saturados de água decorrente das chuvas, 
devido à má drenagem. 

(C) Áreas delimitádas, segundo legislação pertinente, 
que restringem determinados regimes de utilização 
segundo os atributos e a capacidade suporte do 
ambiente. 

(D) Áreas que sofreram processo de degradação. 
(E) Porção de uma Região de Controle ou de uma Área 

Especial de Controle da Qualidade do Ar cuja 
tendência é de atingimento de um ou mais padrões 
de qualidade do ar, primário ou secundário. 

Questão 45. São objetivos específicos da política florestal 
do Estado do Rio Grande do Sul, EXCETO: 

(A) Criar, implantar e manter um Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação. 

(8) Monitorar a cobertura florestal do Estado com a 
divulgação de dados de forma a permitir que as 
empresas privadas façam o planejamento das 
atividades florestais . 

(C) Monitorar a cobertura florestal do Estado com a divul
gação de dados de forma a permitir o planejamento 
e a racionalização das atividades florestais. 

(D) Facilitar e promover a proteção e recuperação dos 
recursos hídricos, edáficos e da diversidade 
biológica. 

(E) Promover a recuperação de áreas degradadas, 
especialmente nas áreas de preservação 
permanente e reserva legal, bem como proteger as 
áreas ameaçadas de degradação. 

Questão 46. Qual das alternativas abaixo NÃO 
representa um instrumento da política florestal? 

(A) órgão florestal. 
(8) Pesquisa florestal. 
(C) Plano de manejo lacustre. 
(D) Unidades de conservação estaduais. 
(E) Sanções administrativas e disciplinares do 

descumprimento da legislação floresta. 

Questão 47. Os seres vivos são capazes de reagir a 
mudanças ou a estímulos do ambiente, característica 
chamada de: 

(A) Irritabilidade. 
(8) Reprodução. 
(C) Fotossíntese. 
(D) Hereditariedade. 
(E) Metabolismo. 

Questão 48. Na natureza, as formas básicas de nutrição 
são: 1. Autotrófica; li. Heterotrófica; Ili. Especializada. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(8) Apenas li. 
(C) Apenas Ili. 
(D) 1, li e Ili. 
(E) Apenas I e li. 

Questão 49. Para a classificação dos seres vivos nos 
cinco reinos, foram utilizados os seguintes critérios: L Tipo 
de organização celular; li. Número de células; Ili. Tipo de 
nutrição. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(8) Apenas li. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas li e Ili. 
(E) Apenas I e li. 

Questão 50. A biodiversidade consiste na variação dos 
seres vivos (1ª parte), sejam eles plantas, animais, cogu
melos ou microrganismos, que provenham de ambientes 
terrestres, marinhos ou outros ambientes (2ª parte). É, 
portanto, o conteúdo da variação biológica que ocorre no 
mundo (3ª parte). 

Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

(A) Somente a 1 ª parte. 
(8) Somente a 2ª parte. 
(C) Somente a 3ª parte. 
(D) Somente a 1ª e a 2ª partes. 
(E) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes. 
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