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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

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 ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, 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. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo 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. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

BIÓLOGO
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.   
 

A importância da diversidade em uma equipe de trabalho 
 

Por Carolina Ignarra 
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Em 2001, após um acidente de moto, tornei-me uma pessoa com deficiência aos 22 anos. 

Desde então, uso cadeira de rodas devido a uma lesão medular. A princípio, quando soube da Lei 

de Cotas, que obriga empresas com mais de 100 colaboradores a contratar profissionais com 

deficiência, me senti ofendida. Depois mudei de ideia. Percebi os privilégios que tive em minha 

vida e os prejuízos que a maioria das pessoas com deficiência sofre em nosso país. Daí, foi fácil 

entender as cotas para universidades e para mais executivas em conselhos. Hoje, quando 

encontro pessoas contra qualquer lei ou regras de cota, como eu era, acho curioso. 

Sou educadora física e dava aulas em empresas antes do acidente. Voltei para a mesma 

área apenas três meses depois. Primeiro, eu sou pós-graduada, grande vantagem num país em 

que 38% dos brasileiros não chegam ao ensino médio e 11,3 milhões são analfabetos com mais 

de 15 anos. Também pude contar com o apoio de uma gestora incrível que acreditou em mim 

quando eu ainda me sentia inválida. Tive oportunidade. 

É privilégio ter estudado em escolas particulares e ter me formado na faculdade aos 21 

anos. É privilégio ter pais casados durante toda a vida, que formaram uma rede de proteção e 

educação; ter recebido mesada na infância. É privilégio poder andar de mãos dadas com meu 

marido sem sofrer com os olhares preconceituosos. Sentindo-me bastante privilegiada, entendi 

que poderia inspirar gestores e empresas contando a história da minha volta ao trabalho como 

professora de ginástica laboral. 

Olhando para trás e analisando o cenário atual, reconheço como o tema diversidade e 

inclusão vem avançando no mercado de trabalho. Esse amadurecimento está acontecendo pelas 

vantagens e benefícios que a diversidade traz, o que faz com que a Lei de Cotas seja a 

consequência e não o motivo principal para contratação. Cotas são medidas transitórias para 

incluir pessoas excluídas e segregadas que, além dos prejuízos, competem com pessoas cheias 

de privilégios. Na corrida da vida, alguns largam bem ___ frente de todos os outros. Não há 

meritocracia justa com passados tão desiguais. Não dá para tratar igual quando há tanta 

desigualdade. 

Hoje, comemoro o momento da diversidade colada ___ inovação no assunto, única chance 

de existência das empresas do futuro. “É diversidade ou morte!”, disse o economista Ricardo 

Amorim em uma palestra de um congresso para Recursos Humanos em 2018. Ele se referia a 

empresas que não apostam na diversidade de pensamentos, ideias e vivências. Times 

homogêneos podem trabalhar bem, mas não inovam. Isso é bem verdade. 

Para complementar, indico ___ empresas que não brinquem de ser diversificadas; sejam de 

fato! Parecer inclusivo não é ser inclusivo. Sem inclusão e diversidade real, não há ambiente 

livre de discriminação nem liberdade para que as pessoas sejam exatamente como são. Somente 

a concreta cultura inclusiva trará representatividade aos colaboradores marcados socialmente e 

promoverá o senso de pertencimento. Um ser humano só produz 100% quando se sente 

pertencente. Aí, sim, as empresas colherão os benefícios da diversidade e inclusão. Esse é o 

caminho! 
 

(Disponível em: https://claudia.abril.com.br/ - texto adaptado especialmente para esta prova).  
 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir. 
 

I. A autora confessa ter sido preconceituosa em relação às cotas antes de ser alvo de uma delas e 

ter tido dificuldade de aceitar seu novo estatuto. 

II. A autora deixa implícito que existe a possibilidade de que haja empresas que não sejam 

verdadeiramente inclusivas, sendo-o apenas de fachada. 

III. Segundo o texto, a diversidade advinda da inclusão é um problema que traz benefícios somente 

aos que se sentem segregados. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO relaciona um tipo de privilégio que a autora tenha 

mencionado no texto. 

 

A) Não sofrer preconceito racial. 

B) Não sofrer discriminação de gênero. 

C) Ter relações familiares estáveis. 

D) Ter acesso à educação considerada de qualidade. 

E) Ter tido acesso ao ensino superior. 

 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 24, 27 e 32. 

 

A) a – a – às 

B) à – a – as 

C) à – à – as 

D) a – à – às 

E) à – à – às 

 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise as assertivas a seguir. 

 

I. Na linha 04, a palavra “depois” serve como mecanismo de coesão sequencial, ajudando a 

progressão das ideias do texto. 

II. Na linha 20, a expressão “esse amadurecimento” retoma a ideia desenvolvida no período anterior. 

III. Na linha 23, o pronome relativo “que” tem como referente a palavra “cotas”, na linha 22. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Considerando a formação do período composto, assinale a alternativa que indica o 

número de orações que compõe o período a seguir: “A princípio, quando soube da Lei de Cotas, que 

obriga empresas com mais de 100 colaboradores a contratar profissionais com deficiência, me senti 

ofendida.” (l. 02-04) 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 06 – Na linha 34, a expressão “para que” indica ____________ e poderia ser substituída 

por _______ desde que ___________ alterações no período. 

 

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

 

A) explicação – por que – se façam 

B) explicação – por que – não se façam 

C) explicação – para – se façam 

D) finalidade – para – se façam 

E) finalidade – para – não se façam 
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QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa na qual haja a ocorrência de um pronome demonstrativo. 
 

A) “vantagens e benefícios que a diversidade traz” (l. 21). 

B) “pessoas contra qualquer lei ou regras de cota” (l. 07). 

C) “me senti ofendida”. (l. 04). 

D) “o que faz com que a Lei de Cotas” (l. 21). 

E) “tratar igual quando há tanta desigualdade.” (l. 25-26). 
 

 

QUESTÃO 08 – Considerando a palavra “transitórias” (l. 22), analise as assertivas a seguir: 
 

I. A palavra em destaque poderia ser substituída por “perenes” sem alteração do sentido original do 

texto. 

II. Trata-se de adjetivo uniforme, pois pode se referir tanto ao gênero masculino quanto ao feminino. 

III. A palavra em destaque é polissílaba e faz parte da família de palavras constituída por vocábulos 

como transitar, transitoriamente, etc. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa na qual haja a ocorrência de uma oração subordinada objetiva 

direta. 
 

A) “que tive em minha vida” (l. 04-05). 

B) “em que 38% dos brasileiros não chegam” (l. 09-10). 

C) “que acreditou em mim” (l. 11). 

D) “que não apostam na diversidade” (l. 30). 

E) “que não brinquem de ser diversificadas” (l. 32). 
 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica corretamente a ideia expressa pela palavra “se” na 

linha 36. 
 

A) Condição. 

B) A si mesmo. 

C) Causa. 

D) Indeterminação. 

E) Reciprocidade. 
 

INFORMÁTICA 
 

Para responder às questões 11 a 15, considere que: todos os programas estão instalados 

em sua configuração padrão, o idioma dos softwares é o Português Brasil (salvo exceção, 

se for informada na questão), o mouse está configurado para destros e, ainda, os programas 

possuem licença para o uso, e caso haja no enunciado da questão expressões com: Negrito, 

Itálico, Sublinhado ou ainda “ ” (aspas), somente servem para chamar a atenção do(a) 

candidato(a). 
 

QUESTÃO 11 – Tendo como base as teclas de atalho (também conhecidas como combinação de 

teclas do teclado hardware) do Browser Google Chrome em sua versão atualizada, comumente 

utilizadas por um grande número de usuários ao navegarem em páginas da Web (internet), assinale 

a alternativa que se refere, respectivamente, a “Abrir uma nova aba” e “Fecha a aba ativa”. 
 

A) Ctrl+T / Ctrl+Shift+B 

B) Ctrl+T / Ctrl+K 

C) Ctrl+T / Ctrl+F4 

D) Ctrl+A / Ctrl+F 

E) Ctrl+A / Ctrl+Shift+Esc 
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QUESTÃO 12 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

A5 o seguinte: “=SE(C1<=A4;C1*B3;C3-A1)” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que 

valor conterá em A5? 

 
Figura 1 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

 

A) 8. 

B) 11. 

C) 30. 

D) 60. 

E) 750. 
 

 

QUESTÃO 13 – Com base na Figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

D1 o seguinte: “=SOMA(B1:C2)*A4” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor 

conterá em D1? 

 
Figura 2 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

 

A) 28. 

B) 30. 

C) 36. 

D) 42. 

E) 60. 
 

 

QUESTÃO 14 – Em relação ao programa Microsoft Word 2016, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Uma palavra pode estar, ao mesmo tempo, com o efeito de fonte Sobrescrito e possuir a cor da 

fonte vermelha. 

II. É possível inserir uma Tabela em outra. 

III. O alinhamento de texto é o centralizado. 

IV. O espaçamento entre linhas é de 1,5. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas I, II e IV. 
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QUESTÃO 15 – Com base na Figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

A6 o seguinte: “=A1+A2+A3+A4/A5” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor 

conterá em A6? 

 
Figura 3 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

 

A) 65. 

B) 74. 

C) 86. 

D) 125. 

E) 130. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 – Segundo o Art. 10 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bagé, 

ressalvadas as exceções definidas pela Lei Orgânica Municipal, os cargos públicos municipais são 

providos através de ato do Prefeito por: 
 

I. Nomeação, como forma de ingresso no serviço público municipal. 

II. Promoção, transferência e readaptação, como formas de movimentação interna de detentores de 

cargos públicos municipais. 

III. Recondução, progressão e transposição, como formas de retorno ao exercício de cargo público 

municipal. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 17 – O Art. 44 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bagé define que o 

estágio probatório é o período de dois (2) anos de exercício do funcionário nomeado em caráter efetivo, 

durante o qual é apurada a conveniência ou não de uma confirmação no cargo, mediante verificação 

de determinados requisitos das qualidades pessoais do funcionário. Nesse sentido, segundo o referido 

artigo, além da assiduidade e pontualidade, os requisitos verificados são os seguintes, EXCETO: 
 

A) Disciplina. 

B) Iniciativa. 

C) Idoneidade moral. 

D) Dedicação ao serviço. 

E) Eficiência. 

 

 

QUESTÃO 18 – De acordo com as disposições do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Bagé, são considerados benefícios previdenciários aos segurados servidores, 

EXCETO: 

 

A) Auxílio-doença. 

B) Auxílio-maternidade. 

C) Auxílio-reclusão. 

D) Aposentadoria especial. 

E) Aposentadoria compulsória. 

 

 

QUESTÃO 19 – O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bagé estabelece que o 

funcionário poderá obter licença por motivo de doença em pessoa da família, compreendendo o 

ascendente e o descendente colateral consanguíneo ou afim, até o segundo grau civil, e o cônjuge do 

qual não esteja legalmente separado, desde que prove ser indispensável a sua assistência, e esta não 

possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Segundo as disposições do Art. 162 

do mencionado Estatuto, a referida licença será concedida por um prazo de __________ dias com 

remuneração integral, podendo ser renovada até _____________ dias a critério do chefe de biometria 

médica. 
 

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

A) 30 (trinta) – 90 (noventa) 

B) 30 (trinta) – 120 (cento e vinte) 

C) 50 (cinquenta) – 90 (noventa) 

D) 60 (sessenta) – 90 (noventa) 

E) 60 (sessenta) – 120 (cento e vinte) 
 
 
 



539_BASE_NS_DM_31/1/202016:00:38 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 20 – O Plano de Carreira do Funcionalismo Público Municipal da Administração Direta de 

Bagé define que os níveis são designados por algarismos, os quais correspondem à habilitação que 

deve ter o funcionário para o cargo que desempenha. Com base no referido Plano, relacione a           

Coluna 1 à Coluna 2, associando os níveis de 2 a 5 aos seus respectivos cargos. 
 

Coluna 1 

 Nível 2. 

 Nível 3. 

 Nível 4. 

 Nível 5. 
 

Coluna 2 

(  ) Arquitetos, Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Informatas, Nutricionistas e Psicólogos. 

(  ) Carpinteiros, Eletricistas, Mecânicos, Motoristas, Pedreiros e Pintores. 

(  ) Almoxarifes, Telefonistas, Fiscais de Obras e Auxiliares Administrativos.  

(  ) Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Visitador, Fiscais de Tributos e Intérprete de 

Libras. 
 

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

 

A) 5 – 3 – 4 – 2. 

B) 4 – 2 – 3 – 5. 

C) 3 – 4 – 5 – 2. 

D) 5 – 2 – 3 – 4.  

E) 4 – 5 – 2 – 3.  
 

 

QUESTÃO 21 – Com base no Capitulo IV – Da Promoção do Plano de Carreira do Funcionalismo 

Público Municipal da Administração Direta de Bagé, analise as assertivas que seguem, assinalando C, 

se corretas, ou I, se incorretas. 
 

(  ) A promoção é o ato pelo qual o Funcionário Público Municipal tem acesso à classe imediatamente 

superior, dentro do nível a que pertence.  

(  ) A promoção deverá ser feita, alternadamente, por merecimento e por antiguidade. 

(  ) A promoção por merecimento acrescerá ao nível básico do funcionário o valor equivalente a 10% 

(dez por cento) a título de "vantagem por merecimento". 

(  ) A promoção por antiguidade se efetuará, automaticamente, a cada 2 (dois) anos de efetivo serviço. 
 

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

A) C – C – I – I. 

B) I – C – C – I. 

C) C – I – C – C. 

D) C – I – I – C. 

E) I – C – C – C. 

 

 
QUESTÃO 22 – O Art. 2º da Lei Orgânica do Município de Bagé estabelece que, além da eleição do 

Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, a soberania popular será exercida, entre outros, mediante: 

 

I. Ação fiscalizadora sobre a Administração Pública. 

II. Iniciativa popular no processo legislativo. 

III. Sufrágio universal com valor igual para todos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 23 – Considera-se base de cálculo das contribuições, para os efeitos do Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Bagé, o total das parcelas de remuneração 

mensal, inclusive o décimo terceiro salário, o salário maternidade e o auxílio-doença, percebido pelo 

segurado, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, excluindo-se, entre 

outros(as): 

 

I. As diárias para viagens. 

II. A indenização de transporte. 

III. O salário-família. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 24 – Segundo o Art. 27 da Lei Orgânica do Município de Bagé, NÃO é da competência 

privativa do Prefeito Municipal: 

 

A) Decretar a desapropriação de bens imóveis por necessidade, utilidade pública ou interesse social. 

B) Convocar e autorizar referendo e plebiscito. 

C) Sancionar e fazer publicar as leis e expedir decretos, regulamentos, resoluções e portarias. 

D) Representar o Município em juízo e fora dele. 

E) Propor a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei. 

 

 

QUESTÃO 25 – O Art. 41 da Constituição Federal estabelece que o servidor público estável só perderá 

o cargo: 

 

I. Mediante despacho administrativo expresso e de imediato da autoridade competente que tiver 

ciência ou notícia de ocorrência de irregularidade. 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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MATEMÁTICA/RACIOCINIO LÓGICO 

 

Lista de símbolos: 
  Condicional 

  Bicondicional 

  Conector “e” 

  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Negação da proposição 

 

QUESTÃO 26 – A alternativa que representa o gráfico da função cbxaxxf  2)(  onde 0a , 

0b  e 0c  é: 

A) 

 

D) 

 

B) 

 

E) 

 

C) 
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QUESTÃO 27 – Considere o hexágono regular de vértices ABCDEF representado na figura abaixo. 

 

 

Se a área do hexágono é 324 , então a medida do segmento EB é: 

 

A) 4. 

B) 5. 

C) 6. 

D) 7. 

E) 8. 

 

 

QUESTÃO 28 – O juro simples obtido na aplicação de R$6.500,00 durante um semestre, com uma 

taxa de 2% ao bimestre, é: 

 

A) R$ 390,00. 

B) R$ 490,00. 

C) R$ 590,00. 

D) R$ 6.890,00. 

E) R$ 7.390,00. 

 

  

QUESTÃO 29 – Se P, Q e R são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico de 

   RPQP   é: 

 

A) Contraditório. 

B) Tautológico. 

C) Verdadeiro. 

D) Falso. 

E) Impossível de saber. 

 

 

QUESTÃO 30 – A negação da proposição “Se o queijo é amargo, então o vinho é doce” é: 

 

A) Se o queijo não é amargo, então o vinho não é doce. 

B) O queijo é amargo e o vinho não é doce. 

C) O queijo é doce e o vinho é amargo. 

D) O queijo não é amargo e o vinho é doce. 

E) Se o vinho não é doce, então o queijo não é amargo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Ao longo do processo de sucessão ecológica, a tendência é que diminua a:  

 

A) Produtividade primária líquida. 

B) Diversidade de espécies. 

C) Biomassa total da comunidade. 

D) Estabilidade da comunidade. 

E) Taxa respiratória. 

 

 

Para responder às questões 32 e 33, considere o trecho abaixo: 

 

“De acordo com o biólogo responsável pela arborização urbana, Rodrigo Kanaan, as intervenções em 

árvores que estão em vias públicas são realizadas pela equipe da secretaria e nesta terça-feira (28) 

foi feita a retirada de erva-de-passarinho de um Pinheiro-calvo, que se encontra na Praça da 

Estação.” Trecho extraído da reportagem “Secretaria do Meio Ambiente realiza poda de árvores” de 

Comunicação Social e Memória Prefeitura Municipal de Bagé de outubro de 2018. Disponível em: 

https://www.bage.rs.gov.br/index.php/2018/08/29/secretaria-do-meio-ambiente-realiza-a-poda-de-

arvores/. Acesso em: 21 de dezembro de 2019. 

 

QUESTÃO 32 – Sobre arborização urbana e poda de árvores em ambientes urbanos, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A) A poda de formação confere à árvore um crescimento ereto, a fim de compatibilizar sua 

morfologia ao ambiente urbano. 

B) As podas são realizadas desde a formação até a morte da planta, sendo que o momento da poda 

será determinado pelo objetivo visado, a fenologia da árvore e as dimensões dos ramos a serem 

suprimidos. 

C) A poluição atmosférica, a compactação do solo, a deposição de restos de construção e entulhos 

no subsolo e a pavimentação do leito carroçável e das calçadas, impedindo a penetração do ar e 

da água, são alguns fatores que prejudicam o desenvolvimento de árvores em áreas urbanas. 

D) O conhecimento das características de cada espécie e das condições ambientais locais são fatores 

essenciais para um adequado planejamento da arborização urbana.  

E) Quanto ao tipo de ramificação caulinar, o sistema simpodial é caracterizado pelo crescimento 

vertical do caule devido à atividade de uma única gema apical que persiste por toda a vida da 

planta. 

 

 

QUESTÃO 33 – A remoção da erva-de-passarinho é necessária porque: 

 

A) Ela é uma espécie exótica invasora que compete por espaço e nutrientes com as espécies nativas. 

B) Estabelece-se entre a erva-de-passarinho e as espécies arbóreas uma relação de antibiose, uma 

vez que a erva produz uma substância tóxica que deteriora os tecidos de sustentação das 

árvores. 

C) A erva-de-passarinho é uma planta parasita que retira água e sais minerais de plantas 

hospedeiras. 

D) Ela é uma espécie epífita que retira seiva das árvores onde se estabelece, enfraquecendo-as. 

E) A erva-de-passarinho cresce de forma estranguladora sobre árvores e arbustos. 

 

  

QUESTÃO 34 – Zoonoses são enfermidades naturalmente transmissíveis entre humanos e outros 

animais, representando uma importante ameaça à saúde. As bactérias são agentes etiológicos de 

inúmeras zoonoses, EXCETO de: 

 

A) Leptospirose. 

B) Leishmaniose visceral. 

C) Hanseníase. 

D) Tuberculose.  

E) Tétano. 

https://www.bage.rs.gov.br/index.php/author/comunicacao/
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QUESTÃO 35 – Considere os dados hipotéticos da tabela abaixo sobre a composição de espécies de 

anfíbios anuros em dois banhados (1 e 2) localizados no município de Bagé, Rio Grande do Sul. 

 

 ESPÉCIE A ESPÉCIE B ESPÉCIE C ESPÉCIE D ESPÉCIE E ESPÉCIE F 

BANHADO 1  x x x    

BANHADO 2   x x x x 

 

Sobre as diversidades α, β e ɤ propostas por Whittaker em 1960, assinale a alternativa correta. 

 
A) A diversidade ɤ é igual à soma das diversidades locais (α1 e α2); sendo assim, a diversidade ɤ é 

igual a 7.  

B) A diversidade α é igual a 3 no banhado 2 (α2 = 3), pois representa a diferença na composição de 

espécies. 

C) A diversidade β é maior em 2 (β2 = 4; β1 = 3) e representa o número local de espécies. 

D) A diversidade α é igual a 7 e representa a diversidade total, ou seja, a soma dos conjuntos locais. 
E) A diversidade ɤ é igual a 1, pois representa o número de espécies semelhantes a ambos os 

banhados. 

 

 

QUESTÃO 36 – A figura abaixo representa a curva do coletor para dois fragmentos de floresta no 

município de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, de março de 2005 a abril de 2006.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GIOVENARDI, Ricardo et al. 2008. Diversidade de Lepidoptera (Papilionoidea e Hesperioidea) em dois 
fragmentos de floresta no município de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de 

Entomologia, 52(4), 599-605. 
 

Sobre o método apresentado no gráfico, marque V, se verdadeiro, ou F, se falso. 
 

(  ) Curvas de coletor informam sobre a abundância relativa das espécies em diferentes 

comunidades.  

(  ) À medida que as amostragens vão sendo realizadas, espera-se que o número de espécies 

aumente até atingir uma assíntota. 

(  ) Essas curvas permitem estimar o mínimo necessário de coletas para caracterização de uma 

comunidade. 

(  ) Provavelmente, as espécies mais comuns são registradas primeiro e as raras são adicionadas 

cada vez que aumenta o número de coletas.  
 

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

A) F – F – V – V.  

B) V – V – F – F. 

C) V – F – V – F. 

D) F – V – F – V. 

E) F – V – V – V. 
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QUESTÃO 37 – Com base no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),                   

Lei nº 9.985/2000, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Conservação. 

2. Manejo. 

3. Preservação. 

4. Recuperação. 

5. Restauração. 
 

Coluna 2 

(  ) Visa a proteção a longo prazo das espécies, habitats, ecossistemas e processos ecológicos. 

(  ) Objetiva o retorno de um ecossistema ou população silvestre degradada a uma condição mais 

próxima possível da original. 

(  ) É o manejo do uso humano da natureza. 

(  ) Visa restituir um ecossistema ou população silvestre degradada a uma condição não degradada. 

(  ) Objetiva assegurar a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. 

 

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

 

A) 1 – 4 – 3 – 5 – 2. 

B) 3 – 4 – 1 – 5 – 2. 

C) 3 – 5 – 2 – 4 – 1. 

D) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.  

E) 1 – 4 – 2 – 5 – 3. 
 

 

QUESTÃO 38 – Localiza-se em Bagé o Parque Natural Municipal do Pampa, que abrange uma área 

de quase 153 hectares. Sobre esse tipo de Unidade de Conservação, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica 

e beleza cênica. 

B) É de posse e domínio públicos. 

C) Permite a realização de pesquisas científicas e atividades de educação ambiental. 

D) Por ser uma unidade de Uso Sustentável, visa compatibilizar a conservação da natureza e o uso 

sustentável de parte de seus recursos. 

E) Permite o desenvolvimento de atividades de recreação e o turismo ecológico. 
 

 

QUESTÃO 39 – “Empresas de mineração de metais pesados estão ameaçando toda a bacia do Rio 

Camaquã. [...] Quer minerar zinco e cobre.” Trecho da reportagem Mineração de metais pesados 

afeta a Metade Sul do RS, de Fabiana Reinholz, para Brasil de Fato, em 25 de abril de 2019. 

(Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2019/04/25/mineracao-de-metais-pesados-ameaca-a-

metade-sul-do-rs/. Acesso em: 19 de dezembro de 2019). 
 

A lixiviação é uma das técnicas mais utilizadas para a obtenção de cobre e, ao longo desse processo, 

algumas atividades geram resíduos com impacto negativo primário. A adoção de medidas para 

tratamento dos resíduos gerados pode minimizar os seguintes impactos secundários: 
 

I. Alteração da permeabilidade do solo. 

II. Declínio da qualidade do ar. 

III. Empobrecimento do solo. 

IV. Degradação da qualidade dos recursos hídricos. 

V. Impacto visual. 
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas II e V. 

B) Apenas I, II e IV. 

C) Apenas II, III e IV. 

D) Apenas III, IV e V. 

E) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 40 – Conforme a Lei Municipal nº 3.848/01, o prazo de validade máximo da Licença 

Prévia (LP) é de: 

 

A) 2 anos. 

B) 3 anos. 

C) 4 anos. 

D) 5 anos. 

E) 6 anos. 


