
V1_20/4/201613:58:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta azul
ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer
material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do
candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 60 (sessenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal
da sala a sua substituição.

Boa prova!

BIÓLOGO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo.

A inclusão de profissionais com deficiência no mercado de trabalho: um panorama
positivo para uma mudança necessária

Jaques Haber
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É indiscutível a importância das contratações de profissionais com deficiência para a
economia do Brasil. Além da geração de emprego, a inclusão dessas pessoas no mercado de
trabalho contribui para trazer-lhes dignidade. Ao incluí-las, não estamos apenas ofertando um
salário, mas também a oportunidade de se reabilitarem socialmente e psicologicamente.

É sabido que o exercício profissional traz consigo a interação com outras pessoas, o
sentimento de cidadão produtivo, a possibilidade de fazer amigos, de encontrar um amor, de
pertencer a um grupo social. Até o status adquirido junto _____ própria família muda para
melhor, sem contar que a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho contribui
para humanizar mais a empresa e enriquecer o ambiente corporativo com visões e experiências
diversificadas.

Ao incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, configura-se um novo grupo de
consumidores, até então excluído da economia. Com a geração de renda, esse grupo passa a
consumir avidamente, já que apresenta muitas carências, desde elementos essenciais, como o
acesso a planos e serviços de saúde, até a concretização de desejos não tão de primeira ordem,
como a compra de um tablet ou um smartphones, por exemplo. Com a renda, essas pessoas
passam a circular mais, e isso ................. maior convivência com pessoas sem deficiência, o
que desperta a atenção para oportunidades de se criarem mais produtos, serviços e ambientes
que atendam às necessidades específicas dessa parcela da população.

Nessa perspectiva, a inclusão de profissionais com deficiência no ambiente de trabalho cria
oportunidades, também, para as empresas gerarem mais negócios. Uma pessoa que está
acostumada a enfrentar desafios diários por falta de acessibilidade ou sensibilização da
população, em geral, .............. se adapta ao mundo do trabalho. Nesse sentido, essa pessoa
está mais preparada para lidar com situações críticas e a resolver problemas, além de trazer uma
visão diferente para o grupo, o que contribui para o processo de criação ou tomada de decisões.

Em relação _____ qualificação das pessoas com deficiência, podemos afirmar que segue
basicamente o mesmo padrão da população brasileira em geral, e é falacioso generalizar a falta
de qualificação desse grupo. É fato que, por questões de exclusão histórica, há uma maioria
pouco qualificada, mas essa baixa qualificação também incide no restante da população e não
significa que não existam pessoas com deficiência qualificadas. Por exemplo: no banco de
currículos da i.Social, mais de 80% dos 30.000 profissionais cadastrados têm ao menos ensino
médio completo, e há muitos com graduação, mestrado e doutorado.

Observamos, então, que o maior empecilho para a inclusão desses profissionais ainda é
cultural. Ou seja, as relações interpessoais ainda estão muito calcadas em estereótipos e
preconceitos, além do fato de as vagas oferecidas _____ essas pessoas ainda serem muito
operacionais e pouco atrativas. Os líderes e gestores das empresas ainda não consideram incluir
esses profissionais em cargos mais estratégicos, pois tendem a achar que são menos produtivos
ou geram mais custos com acessibilidade, o que não é verdade. Dessa forma, não é exagero
afirmar que a questão cultural ainda é o maior desafio. A falta de acessibilidade é reflexo da falta
de cultura inclusiva. Enquanto não transformarmos a mentalidade antiga de que as pessoas com
deficiência são menos qualificadas, menos produtivas e exigem muitos investimentos, não
daremos um salto de qualidade no processo de inclusão.

(Fonte: http://blog.isocial.com.br/a-inclusao-de-profissionais-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-um-
panorama-positivo-para-uma-mudanca-necessaria - Texto adaptado especialmente para esta prova)
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
tracejadas das linhas 07, 25 e 34.

A) à – à – a
B) à – à – à
C) a – a – para
D) com a – a – à
E) da – à – à

QUESTÃO 02 – Considerando a necessidade de
coerência nas ideias defendidas no texto,
assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas pontilhadas das
linhas 16 e 22.

A) desmotiva – certamente
B) possibilita – nunca
C) propicia – raramente
D) oportuniza – dificilmente
E) enseja – melhor

QUESTÃO 03 – Considere as seguintes
assertivas:

I. O trabalho dignifica uma pessoa com
deficiência e colabora para que ela se torne
um cidadão produtivo e, ao mesmo tempo,
consumidor.

II. A presença de um profissional com
deficiência colabora para tornar mais
humano o ambiente da empresa.

III. Quando as pessoas com deficiência tornam-
se um grupo consumidor, é inevitável que
surjam produtos, oportunidades e serviços
específicos para esse grupo.

IV. Preconceitos e crenças muitas vezes
infundadas são os principais entraves para
a efetiva inclusão das pessoas com
deficiência no mercado de trabalho.

Quais têm suporte no texto?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – No texto, o autor,
fundamentalmente,

A) refuta a ideia de que a maioria das pessoas
com deficiência é pouco qualificada.

B) busca discutir as causas e as consequências
da exclusão social no brasil.

C) defende a inclusão das pessoas com
deficiência no âmbito profissional.

D) sugere que não se ofereçam cargos
estratégicos para profissionais com
deficiência.

E) lamenta o fato de profissionais com
deficiência gerarem altos custos para as
empresas.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa cuja
reescrita do seguinte período do texto NÃO
preserva o sentido original.

“Ao incluir pessoas com deficiência no
mercado de trabalho, configura-se um
novo grupo de consumidores, até então
excluído da economia.” (l. 11-12).

A) À medida que se incluem pessoas com
deficiência no mercado de trabalho,
configura-se um novo grupo de
consumidores, até então excluído da
economia.

B) Conforme incluem-se pessoas com
deficiência no mercado de trabalho,
configura-se um novo grupo de
consumidores, até então excluído da
economia.

C) Conquanto se incluam pessoas com
deficiência no mercado de trabalho,
configura-se um novo grupo de
consumidores, até então excluído da
economia.

D) Configurar-se-á um novo grupo de
consumidores, até então excluído da
economia, na proporção em que se incluírem
pessoas com deficiência no mercado de
trabalho.

E) Uma vez incluídas pessoas com deficiência no
mercado de trabalho, acabará se
configurando um novo grupo de
consumidores, até então excluído da
economia.
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QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa
INCORRETA sobre a relação entre algumas
formas verbais do texto e seus respectivos
sujeitos.

A) segue (l. 25) – qualificação (l. 25).
B) trazer (l. 23) – essa pessoa (l. 22).
C) há (l. 31) – muitos (l. 31).
D) têm (l. 30) – mais de 80% (l. 30).
E) tendem (l. 36) – líderes e gestores (l. 35).

QUESTÃO 07 – Considere as seguintes
propostas de reformulação de passagens do
texto:

I. Substituir o ponto que segue o vocábulo
Brasil (l. 02) por “pois” entre vírgulas, com
os devidos ajustes de emprego de
maiúsculas e minúsculas.

II. Substituir a vírgula que segue o vocábulo
avidamente (l. 13) por ponto, com os
devidos ajustes de emprego de maiúsculas
e minúsculas.

III. Substituir o ponto que segue o vocábulo
qualificadas (l. 29) por ponto e vírgula, com
os devidos ajustes de emprego de
maiúsculas e minúsculas.

IV. Substituir a vírgula que segue o vocábulo
estratégicos (l. 36) por dois pontos e
eliminar a conjunção “pois”.

Quais acarretariam erro na estrutura do texto?

A) Apenas II.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 08 – Se substituirmos a expressão
“dessas pessoas” (l. 02) por “desse
profissional”, quantos outros vocábulos, até o
final do parágrafo (l. 04), deverão ser
flexionados, obrigatoriamente, para ajuste de
concordância?

A) Nenhum.
B) Um.
C) Dois.
D) Três.
E) Quatro.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa
INCORRETA a respeito das expressões “Nesse
sentido” (l. 22) e “Dessa forma” (l. 37).

A) A primeira tem o mesmo sentido de “Logo” e
poderia ser substituída por esse vocábulo.

B) A segunda tem o mesmo sentido de
“Portanto” e poderia ser substituída por esse
vocábulo.

C) Ambas são classificadas como locuções
conjuntivas.

D) Ambas dão sentido de conclusão ao período
em que se encontram.

E) Deslocar a segunda, entre vírgulas, para após
“exagero” causaria grave erro na frase.

QUESTÃO 10 – A respeito das regras de
acentuação gráfica de vocábulos do texto,
considere as seguintes assertivas:

I. excluídos, incluí-las e exercício são
acentuadas graficamente em razão da
mesma regra.

II. médio, experiências e própria recebem a
mesma classificação quanto à posição da
sílaba tônica e à terminação, o que justifica
o acento gráfico em todas.

III. já e têm são monossílabos, mas recebem
acento gráfico por razões diferentes.

IV. estereótipos, currículos e líderes são
vocábulos semelhantes quanto à posição da
sílaba tônica e à regra que determina sua
acentuação gráfica.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas I e II.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 11 – No trecho “concretização de
desejos não tão de primeira ordem” (l. 14), a
expressão destacada, nesse contexto, melhor se
equivale a:

A) irrelevantes.
B) insignificantes.
C) prescindíveis.
D) descartáveis.
E) fúteis.
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QUESTÃO 12 – O vocábulo “interpessoais”
(l. 33) é formado por prefixação e segue as
regras de ortografia vigentes. Assinale a
alternativa em que tais regras NÃO são
cumpridas.

A) Tele-entrega.
B) Contra-reforma.
C) Interatividade.
D) Megaempresário.
E) Pré-história.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa em que o
verbo têm destacado no fragmento a seguir,
retirado do texto, foi empregado de modo
INCORRETO.

“Por exemplo: no banco de currículos da
i.Social, mais de 80% dos 30.000 profissionais
cadastrados têm ao menos ensino médio
completo (...)”.

A) Naquela empresa, apenas 1% dos
funcionários têm curso universitário.

B) Entre os profissionais da empresa, é pequeno
o grupo que têm curso superior.

C) Os que têm curso superior serão promovidos.
D) A parcela daqueles que têm ensino médio é

grande.
E) O gerente assim como o coordenador têm

curso universitário.

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa em que o
termo destacado no fragmento a seguir, retirado
do texto, foi empregado de modo correto.

“(...) há uma maioria  pouco qualificada (...)”.

A) Irei lá daqui ........... pouco.
B) Ele mora ............ alguns metros daqui.
C) Não ....... contratarei para esse cargo.
D) Naquela empresa não ......... mais vagas.
E) Dedicou-se ......... sua família.

QUESTÃO 15 – Considere as seguintes
reescritas do seguinte período do texto:

“Enquanto não transformarmos a mentalidade
antiga de que as pessoas com deficiência são
menos qualificadas, menos produtivas e exigem
muitos investimentos, não daremos um salto de
qualidade no processo de inclusão”. (l.39-41)

I. Enquanto não se transformar a mentalidade
antiga de que as pessoas com deficiência
são menos qualificadas, menos produtivas e
exigem muitos investimentos, não se dará
um salto de qualidade no processo de
inclusão.

II. Enquanto a mentalidade antiga – segundo a
qual as pessoas com deficiência são menos
qualificadas, menos produtivas e exigem
muitos investimentos – não for mudada,
não será dado um salto de qualidade no
processo de inclusão.

III. Enquanto não se mudar a mentalidade
antiga das pessoas com deficiência, de que
são menos qualificadas, menos produtivas e
exigem muitos investimentos, não se dará
um salto de qualidade no processo de
inclusão.

Quais preservam o sentido original do texto?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 16 a 22,
considere a Lei Orgânica do Município de
Viamão.

QUESTÃO 16 – O Prefeito do Município de
Viamão, embasado na referida Lei, quer
assegurar à população de baixa renda o direito
a habitação, canalizando recursos para tal
destinação e, para tanto, deverá atuar de forma
concorrente com o:

I. Governo do Estado e Governo Federal.
II. Ministério Público.

III. Supremo Tribunal de Contas da União.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 17 – Ana é presidenta de uma
associação de bairro no Município de Viamão,
que, após as fortes chuvas da última estação,
ficou com várias casas destruídas e outras
comprometidas pela defesa civil municipal.
Sensibilizada com a situação dos prejudicados,
ela mobilizou empresários da região e conseguiu
materiais para levantar casas e concertar as que
foram condenadas. De acordo com a referida
Lei, cabe ao Município apoiar a construção de
moradias populares realizadas pelos próprios
interessados, por regime de:

A) Empréstimos financeiros.
B) Custeio dos materiais de alvenaria.
C) Ações preventivas, visando evitar

devastações provocadas por desastres
naturais.

D) Decretos municipais de calamidade pública.
E) Mutirão, por cooperativas habitacionais e

outras formas de alternativas.

QUESTÃO 18 – A Associação dos Lojistas do
Comércio de Viamão foi organizada visando a
geração de riqueza, bem como emprego e renda
e, devido a isso, tem o apoio do Município. De
acordo com a referida Lei, o Município apoiará,
fomentará e incentivará o cooperativismo, o
associativismo e a iniciativa privada como
formas de:

A) Arrecadação de imposto.
B) Controle fiscal e tributário.
C) Previsão de receitas.
D) Desenvolvimento socioeconômico.
E) Regulamentação das instituições associativas

do Município.

QUESTÃO 19 – Para assegurar as funções
sociais da cidade e da propriedade, o Poder
Público usará, principalmente, os seguintes
instrumentos:

I. Tributários e Financeiros.
II. Jurídicos.

III. Busca e apreensão.

Quais estão INCORRETOS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 20 – Quitéria mora em uma região
não regularizada no Município de Viamão com
dois filhos pequenos. Para os efeitos da referida
Lei, a população de moradores de áreas não
regularizadas:

A) Não tem direito aos mesmos serviços que um
cidadão morador de uma região legalizada.

B) Tem direito ao atendimento dos serviços
públicos, observadas as condições de
segurança e salubridade.

C) Tem direito apenas à educação.
D) Terá todos os direitos, como os demais

cidadãos, exceto salubridade.
E) Tem assegurado pelo plano de diretrizes

básicas direito tão somente à saúde e à
educação.
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QUESTÃO 21 – Os serviços de transporte
público, na cidade de Viamão, de qualquer
modalidade, são considerados serviços
_________ e podem ser geridos diretamente ou
mediante autorização, permissão ou concessão,
precedida de licitação pública.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) essenciais
B) públicos
C) secundários
D) superimportante
E) de direito privado

QUESTÃO 22 – Monique foi nomeada pelo
excelentíssimo Prefeito da cidade de Viamão
como Secretária de Educação. De acordo com a
referida Lei, o ensino, no Município de Viamão,
será ministrado com base nos seguintes
princípios:

I. Igualdade de condições para o acesso e a
permanência da escola.

II. Pluralismo de ideias, concepções
pedagógicas.

III. Gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

Para responder às questões 23 a 28,
considere a Lei nº 2.663/1998, que dispõe
sobre o Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos do Município de
Viamão.

QUESTÃO 23 – Mariana é servidora pública do
Município de Viamão e, por esse motivo, usufrui
do conjunto de benefícios e ações cobertos pela
Seguridade do Município. Com base na referida
Lei, analise os benefícios abaixo e assinale P,
para os benefícios previstos para os servidores
do Município de Viamão, e NP, para os que não
estão previstos.

(  ) Pensão alimentícia.
(  ) Auxílio-mudança.
(  ) Auxílio-moradia.
(  ) Salário-família.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) P – P – P – P.
B) NP – NP – NP – NP.
C) P – P – P – NP.
D) NP – NP – NP – P.
E) P – NP – P – NP.

Para responder às questões 24 e 25,
considere a seguinte informação:

O excelentíssimo Prefeito do Município de
Viamão, facultando dos direitos que lhe são
concedidos, contratou de forma temporária
de excepcional interesse público a doutora
Berenice, especialista em pediatria.

QUESTÃO 24 – A mencionada contratação
temporária de excepcional interesse público tem
amparo legal quando visa:

I. Atender a situações de calamidade pública.
II. Combater surtos epidêmicos.

III. Atender outras situações de emergência
que vierem a ser definidas em lei específica.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 25 – A natureza do contrato da
doutora Berenice, por ser administrativa, lhe
assegura os seguintes direitos:

I. Remuneração equivalente à percebida pelos
servidores de igual ou assemelhada função
no quadro permanente do Município.

II. Férias promocionais, ao término do
contrato.

III. Cadastro no sistema de previdência
instituído aos funcionários efetivos do
município.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Suzana está no período de
estágio probatório, durante o qual sua aptidão e
capacidade são objeto de avaliação para o
desempenho do cargo, observados os seguintes
quesitos, EXCETO:

A) Assiduidade.
B) Procrastinação.
C) Disciplina.
D) Eficiência.
E) Responsabilidade.

QUESTÃO 27 – As irregularidades e faltas
funcionais dos servidores do Município de
Viamão serão apuradas por meio de:

I. Sindicância, quando não houver dados
suficientes para sua determinação ou para
apontar o serviço faltoso.

II. Ofício, quando se tratar de um cargo com
foro privilegiado.

III. Processo administrativo disciplinar, quando
a gravidade da ação ou omissão torne o
servidor passível de demissão, cassação da
aposentadoria ou da disponibilidade.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – Ao tratar da pena de destituição
de função de confiança, a Lei determina que ela
será aplicada quando:

I. Se verificar falta de exação no seu
desempenho.

II. For verificado que, por negligência ou
benevolência, o servidor contribuiu para
que não se apurasse, no devido tempo,
irregularidade no serviço.

III. O servidor tiver seu nome envolvido em
suspeita de fraudes ao erário.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

Para responder às questões 29 e 30,
considere a Constituição da República
Federativa do Brasil.

QUESTÃO 29 – Fábio trabalha na iniciativa
privada como vendedor em uma loja de
automóveis e recebe sua remuneração mensal
somente com base nas vendas que realiza. No
entanto, em decorrência da crise que também
atingiu o setor automobilístico, Fábio tem
recebido como remuneração, em média, o valor
correspondente a quinhentos reais por mês. De
acordo com a Constituição Federal, são direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais:

I. Piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho.

II. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo
para os que percebem remuneração
variável.

III. Redução do salário nos casos em que ficar
comprovado a incapacidade da empresa em
manter a média salarial dos efetivos, em
decorrência de crises econômicas
generalizadas.

Quais estão INCORRETOS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 30 – Pedro é servidor público no
Município de Viamão e seu cargo compõe o
Poder Legislativo; João também serve no
mesmo Município, porém representa o poder
Judiciário. De acordo com a Constituição
Federal, no que diz respeito aos vencimentos
dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário, ambos:

A) Não poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo.

B) Terão suas funções coordenadas pela União.
C) Serão custeados pelo fundo de reserva da

União.
D) Estarão sujeitos à prestação de contas ao

TCU.
E) Perceberão vencimentos de acordo com a

disponibilidade das contas magistradas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 31 – Os habitantes primitivos do
território de Viamão foram os índios:

A) Mbyá-guaranis e Kaingangs.
B) Macuxis e Kaingangs.
C) Macuxis e Pataxós.
D) Mbyá-guaranis e Guajajaras.
E) Pataxós e Kaingangs.

QUESTÃO 32 – Relacione a Coluna 1 à Coluna
2, associando os elementos contidos no Brasão
do Município de Viamão (ilustração abaixo) e
seus significados.

Coluna 1
1. Bordadura em Ouro.
2. Sabre de Prata, com barrete frígido.
3. Campo Verde.
4. Duas Faixas de Prata.
5. Duas Lanças Cruzadas.

Coluna 2
(  ) Simbolizam a virtude dos guerreiros e de

homens livres que povoaram os campos de
Viamão.

(  ) Significa a riqueza do gado no início do
povoamento de Viamão.

(  ) Designam os primitivos caminhos dos
tropeiros que percorreram os campos de
Viamão e povoaram as suas terras.

(  ) Evoca a república proclamada em 11 de
setembro de 1836, o acampamento e as
trincheiras dos revolucionários Farroupilhas
na Lomba da Tarumã.

(  ) Assinala os campos de Viamão, abundância
da nova terra e a vitória dos pioneiros,
antigos tropeiros e sesmeiros.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
B) 5 – 1 – 4 – 2 – 3.
C) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
E) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 33 – A Secretaria Municipal que tem
por missão planejar, coordenar, normatizar e
executar os sistemas de administração da
Prefeitura, cabendo à ela funções essenciais
como a modernização da estrutura
organizacional e dos métodos de trabalho;
racionalização do uso de bens e equipamentos;
recrutamento, seleção, treinamento,
pagamento e controle funcional e financeiro de
pessoal; controle do material permanente e de
consumo, conservação dos bens móveis e
imóveis e manutenção do transporte oficial, é a
Secretaria de:

A) Assistência Social.
B) Administração.
C) Gestão.
D) Educação.
E) Desenvolvimento Econômico.

QUESTÃO 34 – A Campanha de Vacinação
contra a Gripe A – H1N1 iniciou em todo estado
do Rio Grande do Sul no dia 25 de abril de 2016,
destinada a todas as pessoas que integram os
grupos prioritários para vacinação, entre elas,
pessoas com doenças crônicas. São
consideradas doenças crônicas pelo Ministério
da Saúde, entre outras:

I. Asma em uso de corticoide inalatório ou
sistêmico (moderada ou grave).

II. Doenças cardíacas crônicas.
III. Diabetes tipos I e II (em uso de

medicamentos).
IV. Síndrome de Down.
V. Obesidade grau III.

Quais estão corretas?

A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I, IV e V.
C) Apenas II, III e IV.
D) Apenas III, IV e V.
E) I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 35 – “O Levantamento de Índice
Rápido de Infestação por Aedes Aegypti
(LIRAa), realizado pela Secretaria Municipal de
Saúde, entre os dias 20 e 23 de janeiro,
identificou que o município de Viamão está em
situação de baixo risco com relação à
transmissão de doenças causadas pelo
mosquito. Apesar do índice ter sido de baixo
risco, a secretária da SMS, alertou para a
necessidade de adoção de medidas que
eliminem focos do mosquito causador da
____________, ____________, ___________
e _______________”. (Fonte: texto adaptado –
www.viamao.rs.gov.br).

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) dengue – caxumba – malária – zika vírus
B) dengue – febre amarela – chikungunya – zika

vírus
C) dengue – hepatite B – caxumba – zika vírus
D) hepatite B – febre amarela – chikungunya –

malária
E) malária – febre amarela – chikungunya –

hepatite B

QUESTÃO 36 – Leia a seguinte notícia: “É uma
das principais fontes de receita próprias do
município e gera investimentos sociais para o
cidadão, como a manutenção de ruas,
iluminação pública, recolhimento de lixo,
limpeza urbana, entre outros serviços. A falta de
pagamento acarreta, entre outras
consequências, a aplicação de multa, juros,
atualização monetária, inscrição no cadastro de
inadimplentes da Prefeitura, inscrição na Dívida
Ativa, instauração de processo de execução
fiscal e, em última instância, pode levar o imóvel
a leilão para satisfação do crédito tributário. A
Lei nº 4.416/2015 concedeu desconto de 30%
nesse no imposto 2016, para quem pagou até o
dia 29 de janeiro.” (Fonte: texto adaptado –
www.viamao.rs.gov.br).

A notícia acima se refere ao imposto municipal
pago anualmente por pessoas que possuem
propriedades urbanas. Qual o nome desse
imposto?

A) ICMS.
B) INSS.
C) IPVA.
D) IPTU.
E) ISS.

QUESTÃO 37 – Na 24ª fase da Operação Lava
Jato, denominada Aletheia, foi incluído o
cumprimento de mandados que determinaram
que réus e testemunhas fossem levados,
independentemente de suas vontades, para
serem ouvidos em audiência, incluindo o ex-
presidente da República, que foi levado para
depor no aeroporto de Congonhas. Como é
chamada essa forma impositiva de levar sujeitos
do processo à presença de autoridades policiais
ou judiciárias?

A) Busca e apreensão.
B) Citação.
C) Condução coercitiva.
D) Delação premiada.
E) Intimação.

QUESTÃO 38 – Analise as assertivas abaixo
que se referem ao caso de o processo de
impeachment da Presidente da República ser
aprovado pelo Senado:

I. O substituto imediato do Presidente é o seu
vice, no caso, Michel Temer.

II. Se o vice também não puder exercer o
cargo, seja por renúncia, morte ou
cassação, quem assume em um primeiro
momento é o Presidente da Câmara dos
Deputados, até se convocar novas eleições.

III. Caso Michel Temer também seja impedido
de exercer o cargo, faltando mais de dois
anos para o término do mandato, a
Constituição define que novas eleições
diretas terão de ser convocadas em 90 dias.

IV. A Constituição define que, se a cassação
tiver passado mais da metade do mandato,
nova eleição é feita pelas Câmaras de
Vereadores.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 39 – Após aprovação do processo de
impeachment da Presidente da República Dilma
Rousseff, realizada no dia 12 de maio de 2016,
até quantos dias ela ficará afastada do seu cargo
até que ocorra a segunda votação do Senado
que julgará o mérito da acusação?

A) 90.
B) 120.
C) 150.
D) 180.
E) 200.

QUESTÃO 40 – Em 2011, o Instituto Marista
Graças liderou o ranking do exame que avalia a
educação do ensino médio em Viamão. A média
obtida pelo colégio foi de 601,29. Trata-se de
um bom indicador diante da crescente
visibilidade e importância que o exame assumiu
no cenário educacional brasileiro. Qual o nome
do exame nacional que consiste de uma prova
elaborada pelo Ministério da Educação para
verificar o domínio de competências e
habilidades dos estudantes que concluíram o
ensino médio, usado também como parte do
processo seletivo de centenas de Instituições de
Ensino Superior, públicas e privadas?

A) ENEM.
B) FIES.
C) INEP.
D) PROUNI.
E) SISU.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 41 – Sabe-se que as membranas das
células são principalmente compostas por
lipídios, proteínas e carboidratos, estruturadas
em um modelo, proposto na década de 1970,
denominado de mosaico fluido. Qual o
componente comumente presente nas
membranas de células animais, capaz de regular
sua fluidez, e sua respectiva classificação?

A) Colesterol – Lipídio.
B) Fosfolipídios – Lipídio.
C) Ergosterol – Lipídio.
D) Regulina – Proteína.
E) Glicose – Carboidrato.

QUESTÃO 42 – Considerando os princípios e as
diretrizes para a implementação da Política
Nacional de Biodiversidade, a Instrução
Normativa nº 03/2003 resolve, entre outros
aspectos, reconhecer espécies ameaçadas de
extinção. Quanto a essa Instrução Normativa,
analise as seguintes assertivas:

I. Estabelece a lista de espécies brasileiras da
fauna e flora ameaçadas de extinção.

II. Prevê proteção de modo integral às
espécies constantes na lista.

III. Inclui, em lista, apenas aquelas espécies
ameaçadas de extinção e não aquelas já
extintas.

IV. Inclui apenas as espécies que apresentam
menos de 100 espécimes no território
brasileiro.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 43 – Qual o fator biótico empregado
para o reconhecimento das condições de um
determinado ambiente?

A) Fator de Williams.
B) Bioíndice.
C) Grau de poluição.
D) Licenciamento ambiental.
E) Bioindicador.

QUESTÃO 44 – A respeito dos estudos de
impacto ambiental, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) O licenciamento de atividades modificadoras
do meio ambiente, tais como a construção de
ferrovias, por exemplo, dependerá de
elaboração de estudo de impacto ambiental.

B) Deverá identificar e avaliar sistematicamente
os impactos ambientais gerados nas fases de
implantac ̧ão e operação da atividade.

C) Definirá os limites da área geográfica a ser
direta ou indiretamente afetada pelos
impactos.

D) Desenvolverá análise dos impactos
ambientais do projeto e de suas alternativas,
discriminando apenas os impactos negativos
(adversos), diretos e indiretos, imediatos e a
médio e longo prazos, temporários e
permanentes.

E) Será realizado por equipe multidisciplinar
habilitada, não dependente direta ou
indiretamente do proponente do projeto e
que será responsável tecnicamente pelos
resultados apresentados.

QUESTÃO 45 – É o conjunto de populações
unidas por indivíduos que se deslocam entre
elas. A que termo se refere essa definição?

A) Metapopulação.
B) Guilda.
C) Migração.
D) Panpopulação.
E) Taxocenose.

QUESTÃO 46 – Vegetação dominada por
arbustos e árvores baixas que apresentam, em
sua maioria, caules que acumulam água e folhas
pequenas, geralmente modificadas e com
cutícula altamente impermeável. O ambiente
descrito aparece no Brasil e é típico de regiões
de clima:

A) Subtropical.
B) Semiárido.
C) Equatorial úmido.
D) Desértico.
E) Tropical de altitude.
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QUESTÃO 47 – Sobre a Lei nº 12.651/2012,
que, entre outras disposições, estabelece
normas gerais sobre a proteção da vegetação,
áreas de Preservação Permanente e as áreas de
Reserva Legal, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1
1. Área de Preservação Permanente (APP).
2. Pequena propriedade.
3. Área rural consolidada.
4. Reserva legal.

Coluna 2
(  ) Área de imóvel rural com ocupação

antrópica preexistente a 22 de julho de
2008, com edificações, benfeitorias ou
atividades agrossilvipastoris, admitida,
neste último caso, a adoção do regime de
pousio.

(  ) Área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental
de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas.

(  ) Área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, delimitada nos
termos do Art. 12, com a função de
assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação
dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como
o abrigo e a proteção de fauna silvestre e
da flora nativa.

(  ) Aquela explorada mediante o trabalho
pessoal do agricultor familiar e
empreendedor familiar rural, incluindo os
assentamentos e projetos de reforma
agrária, e que atenda ao disposto no Art. 3º
da Lei nº 11.326/2006.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 – 4 – 1 – 3.
B) 3 – 1 – 2 – 4.
C) 4 – 3 – 2 – 1.
D) 1 – 2 – 3 – 4.
E) 3 – 1 – 4 – 2.

QUESTÃO 48 – Segundo a Lei nº 6.938/1981,
entende-se meio ambiente como um:

A) Conjunto de organismos em conjunção com
os efeitos físicos que toma parte na vida de
um organismo.

B) Conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida
em todas as suas formas.

C) Conjunto de unidades ecológicas e seus
recursos, além dos fenômenos químicos que
governam os processos relacionados à vida.

D) Conjunto de componentes físicos e químicos
apenas, capaz de causar efeitos diretos ou
indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre
os seres vivos e as atividades humanas.

E) Panorama animado ou inanimado onde, em
conjunto com os efeitos sociais, se
desenvolve a vida de um organismo.

QUESTÃO 49 – As florestas, ou qualquer outro
tipo de cobertura vegetal, localizadas à beira de
rios, igarapés, lagos, olhos d’água ou represas
são comumente reconhecidas como mata ciliar.
Essas matas têm alta importância ecológica e
sua conservação vem sendo amplamente
incentivada no Brasil, pois:

A) Bloqueiam o acesso humano à água e
impedem a erosão das margens.

B) Aumentam a quantidade de matéria orgânica
junto à água, permitindo o aumento da
biomassa local.

C) Permitem a formação de corredores
ecológicos, possibilitando o deslocamento de
espécimes.

D) Diminuem a diversidade biológica do
ambiente, pois o número de nichos é
reduzido em sua presença.

E) Evitam as migrações de grupos populacionais
entre o ambiente terrestre e aquático.
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QUESTÃO 50 – Observe o gráfico abaixo sobre
o padrão de crescimento de diferentes
organismos:

Assinale a alternativa que representa, correta e
respectivamente, as linhas preta contínua
(crescimento em escada), preta pontilhada e
cinza contínua desse gráfico.

A) Crescimento real dos tecidos de artrópodes –
crescimento aparente de artrópodes –
crescimento de não artrópodes em geral.

B) Crescimento aparente de artrópodes –
crescimento real dos tecidos de artrópodes –
crescimento de não artrópodes em geral.

C) Crescimento de não artrópodes em geral –
crescimento real dos tecidos de artrópodes –
crescimento aparente de não artrópodes em
geral.

D) Crescimento de não artrópodes em geral –
crescimento real dos tecidos de artrópodes –
crescimento aparente de artrópodes.

E) Crescimento real dos tecidos de artrópodes –
crescimento aparente de artrópodes –
crescimento do exoesqueleto de artrópodes.

QUESTÃO 51 – Na gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos no Brasil, deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade:

A) Redução, não geração, reciclagem,
reutilização, tratamento dos resíduos sólidos
e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

B) Redução, não geração, reutilização,
reciclagem, disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos e tratamento dos
resíduos sólidos.

C) Não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos
e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

D) Não geração, redução, reciclagem,
reutilização, tratamento dos resíduos sólidos
e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

E) Reciclagem, reutilização, não geração,
redução, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

QUESTÃO 52 – Em relação à interação entre os
organismos, a _______________ é de
fundamental importância, primeiramente
porque é vista como a força que direciona a
seleção natural. Assim, é definida como uma
interação na qual dois ou mais organismos estão
utilizando o mesmo recurso ______________,
disponível em quantidades _______________.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) mutação – proteico – reguladas pelas células
B) competição – necessário – limitadas
C) predação – necessário – abundantes
D) predação – vivo – populacionalmente

reguladas
E) competição – de nicho – abundantes
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QUESTÃO 53 – O Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e
deliberativo do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA). Assinale a alternativa que
NÃO apresenta uma das competências do
CONAMA.

A) Estabelecer, mediante proposta do IBAMA,
normas e critérios para o licenciamento de
atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras, a ser concedido pelos Estados e
supervisionado pelo IBAMA.

B) Determinar, quando julgar necessário, a
realização de estudos das alternativas e das
possíveis consequências ambientais de
projetos públicos ou privados, requisitando
aos órgãos federais, estaduais e municipais,
bem como a entidades privadas, as
informações indispensáveis para apreciação
dos estudos de impacto ambiental, e
respectivos relatórios, no caso de obras ou
atividades de significativa degradação
ambiental, especialmente nas áreas
consideradas patrimônio nacional.

C) Estabelecer, privativamente, normas e
padrões nacionais de controle da poluição por
veículos automotores, aeronaves e
embarcações, mediante audiência dos
Ministérios competentes.

D) Estabelecer normas, critérios e padrões
relativos ao controle e à manutenção da
qualidade do meio ambiente com vistas ao
uso racional dos recursos ambientais,
principalmente os hídricos.

E) Planejar, coordenar, supervisionar e
controlar, como órgão federal, a política
nacional e as diretrizes governamentais
fixadas para o meio ambiente.

QUESTÃO 54 – O Decreto Estadual
nº 41.672/2002, entre outras providências,
declara as espécies da fauna silvestre
ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande
do Sul. Para os efeitos desse decreto,
consideram-se espécies criticamente em perigo
a categoria de ameaça que inclui as espécies:

A) Sujeitas a risco extremamente alto de
extinção em um futuro imediato.

B) Sujeitas a risco extremamente alto de
extinção a médio prazo.

C) Sujeitas a risco moderado de extinção em um
futuro imediato.

D) Sujeitas a baixo risco de extinção a médio
prazo.

E) Que, de alguma forma, têm seu habitat
ameaçado.

QUESTÃO 55 – Sobre os mecanismos de
sucessão ecológica, analise as assertivas
abaixo:

I. As atividades humanas destrutivas
fornecem muitas oportunidades para
observar os processos de sucessão.

II. Mudanças na economia agrícola resultam
em campos abandonados e,
sucessivamente, através de mecanismos
ecológicos, garante-se que estes retornem
à sua condição pré-agrícola.

III. A sucessão primária envolve principalmente
mudanças no substrato de crescimento.

IV. À sucessão é atribuída as propriedades de
resiliência, capacidade de um sistema de
retornar ao seu estado original, após uma
perturbação; e estabilidade, grau ao qual
um sistema resistirá a uma perturbação.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 56 – João, morador da cidade de
Viamão, deseja montar uma empresa de
fabricação de aço e de produtos siderúrgicos na
cidade. Através de conversa com seu advogado,
ele ficou sabendo que dependerá de prévio
licenciamento do órgão ambiental competente
para proceder à construção, instalação e
operação da empresa. Para se apropriar de mais
detalhes, realizou uma rápida pesquisa na
internet sobre licenciamento ambiental,
conforme consta abaixo:

Site 1: Informa que o IBAMA, necessariamente,
deverá ser o órgão ambiental a realizar o
licenciamento.
Site 2: Informa que, caso o empreendimento
desenvolva atividades consideradas efetivas ou
potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio, dependerá de prévio
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente
(EIA/RIMA).
Site 3: Informa que o requerimento da licença
ambiental pelo empreendedor deve ser
acompanhado dos documentos, projetos e
estudos ambientais pertinentes.

Quanto às informações apresentadas pelos três
sites, assinale a alternativa correta.

A) A informação contida no site 1 está incorreta,
pois, caso não haja significativo impacto
ambiental de âmbito nacional ou regional, o
licenciamento será conduzido pelo órgão
ambiental municipal.

B) A informação contida no site 2 está incorreta,
pois, para empresas da indústria
metalúrgica, conforme Resolução nº 237 do
CONAMA, dispensa-se o estudo de impacto
ambiental sem, no entanto, comprometer o
relatório de impacto sobre o meio ambiente.

C) A informação contida no site 3 está correta,
pois, ao preencher os respectivos formulários
para requerimento da licença ambiental, é
necessário que o empreendedor forneça
documentos, projetos e estudos ambientais
previamente realizados por um profissional
de qualquer natureza.

D) A informação contida no site 1 está correta,
pois, como principal órgão ambiental, o
IBAMA é responsável por realizar todo
processo de licenciamento.

E) A informação contida no site 3 está incorreta,
pois, ao preencher os respectivos formulários
para requerimento da licença ambiental, o
empreendedor ainda não está ciente sobre a
qualidade dos estudos ambientais
necessários.

QUESTÃO 57 – A canela-preta (Ocotea
catharinensis Mez) é uma árvore da flora
brasileira que se distribui pelos estados de Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Devido à exploração intensa e ao avanço
das fronteiras agrícolas, vem perdendo espaço
na Mata Atlântica e, atualmente, se encontra em
estado vulnerável de conservação. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente a
classificação taxonômica dessa espécie.

A) Classe: Magnoliopsida, Subclasse: Laurales,
Ordem: Magnoliidae, Família: Lauraceae.

B) Classe: Lauraceae, Subclasse: Magnoliidae,
Ordem: Laurales, Família: Magnoliopsida.

C) Classe: Laurales, Subclasse: Magnoliopsida,
Ordem: Magnoliidae, Família: Lauraceae.

D) Classe: Lauraceae, Subclasse:
Magnoliopsida, Ordem: Laurales, Família:
Magnoliidae.

E) Classe: Magnoliopsida, Subclasse:
Magnoliidae, Ordem: Laurales, Família:
Lauraceae.

QUESTÃO 58 – Em 1998, por Decreto Estadual,
foi criada, nos municípios de Glorinha, Gravataí,
Santo Antônio da Patrulha e Viamão, a unidade
de conservação de uso sustentável Área de
Proteção Ambiental (APA) do Banhado Grande.
De acordo com a Lei nº 9.985/2000, analise as
seguintes assertivas:

I. A Lei impede qualquer visitação às APAs.
II. As APAs só podem ser constituídas por

terras públicas.
III. Pode haver um certo grau de ocupação

humana na área da APA.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.



392_CE_2_V4_7/6/201615:10:17

Execução: Fundatec
BIÓLOGO

18

QUESTÃO 59 – Observe a tabela abaixo quanto às categorias de unidades de conservação brasileiras:

Grupo Categoria Objetivo

Unidades de
Proteção
Integral

2 Preservação da natureza e realização de pesquisas científicas

1 Parque
Nacional

Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato
com a natureza e de turismo ecológico.

Unidades de
Uso Sustentável

Área de
Proteção
Ambiental

3

Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, os números da tabela acima.

A) Unidades de Proteção Integral – Estação Ecológica – Proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

B) Unidades de Proteção Integral – Reserva Biológica – Preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato
com a natureza e de turismo ecológico.

C) Unidades de Proteção Parcial – Parque Nacional – Preservar sítios naturais raros, singulares ou de
grande beleza cênica.

D) Unidades de Uso Sustentável – Reserva de Desenvolvimento Sustentável – Preservar a natureza e,
ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria
dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais,
bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente,
desenvolvido por estas populações.

E) Unidades de Uso Sustentável – Reserva Particular do Patrimônio Natural – Uso múltiplo sustentável
dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável
de florestas nativas.

QUESTÃO 60 – Para os efeitos da Lei
nº 12.651/2012, NÃO é considerada Área de
Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas:

A) As áreas no entorno das nascentes e dos
olhos d’água perenes, qualquer que seja sua
situação topográfica, no raio mínimo de 50
(cinquenta) metros.

B) As áreas no entorno dos lagos e lagoas
naturais, em faixa com largura mínima de 30
(trinta) metros, em zonas urbanas.

C) As restingas, como fixadoras de dunas ou
estabilizadoras de mangues.

D) Entorno de reservatórios artificiais de água
que não decorram de barramento ou
represamento de cursos d’água naturais.

E) Os manguezais, em toda a sua extensão.




