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S20 Biólogo
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

18

18 de outubro

35 questões

15 às 19h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

(18 questões)
5 questões

Leia o texto que segue, ele é um trecho de um artigo de Ricardo B. de Araújo.

A torcida possui a propriedade de reunir, “na mesma massa”, pessoas situadas em
posições sociais diversas, homogeneizando, em torno dos clubes, as suas diferenças. Nesse processo, um mecanismo extremamente importante é o uniforme de
cada clube: ao mesmo tempo em que separa e distingue cada uma das torcidas,
ele “despe” cada torcedor da sua identidade civil e o integra em um novo contexto,
profundamente indiferenciado.
Nesse contexto de massa que é a torcida inexistem desigualdades, pelo menos
em princípio. Todos estão ali reunidos pela paixão, para torcer por um dos clubes
e, portanto, cada torcedor tem, nesse momento, os mesmos direitos que qualquer
outro.
Este último ponto é de grande importância, pois nos leva, de certa forma, da
igualdade à liberdade. Com efeito, se todos os torcedores são considerados
moralmente iguais, abre-se, então, a possibilidade para que cada um deles possa,
com toda a legitimidade, ter uma visão inteiramente pessoal do andamento
da partida, da escalação dos times, enfim, de qualquer aspecto relacionado ao
mundo do futebol.
Qualquer torcedor pode, inclusive, discordar das “autoridades” em futebol, os
técnicos, os dirigentes ou comentaristas, sem que sua interpretação seja considerada insolente ou descabida. Este é um contexto em que, de alguma forma, todo
mundo tem opinião, e todos têm o direito de exprimi-la, ou seja, são livres para
explicitá-las sem sofrer qualquer constrangimento. É exatamente por isso que
as discussões sobre o futebol são consideradas “intermináveis”. Na verdade, essa
impressão é causada pela própria dificuldade de se chegar a algum consenso
num ambiente tão pluralista e democrático.
Existe, portanto, no futebol, uma área de decisão privada, na qual cada torcedor
tem liberdade para julgar e escolher segundo suas próprias inclinações, sem ter
que sofrer qualquer interferência. Lembremo-nos de que a própria opção por se
torcer por determinado clube, de trocá-lo por outro, ou mesmo de se desinteressar por futebol, são resoluções de “foro íntimo”, que não interessam a ninguém, e
que devem, assim, ser tomadas com toda a independência.
Platão & Fiorin: Lições de texto: leitura e redação
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1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.
1. Os comentários feitos são genéricos sobre
qualquer torcida de qualquer clube em qualquer jogo.
2. O autor não expõe seus pontos de vista; usa
apenas conceitos concretos, apresentando suas
opiniões e comentários de maneira implícita.
3. O texto afirma e nega a diversidade entre as
pessoas ao longo do texto.
4. A torcida de futebol não pode ser exemplo de
organização social, pois entre os torcedores
existe diferença de classe.
5. Do ponto de vista do autor, a torcida é um
mecanismo social de participação e não de
alienação.

3. Relacione as colunas abaixo, em relação à oração
sublinhada:
Coluna 1 Tipo de oração
1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2 Períodos
(
(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

sindética aditiva
sindética adversativa
assindética
oração principal
sindética conclusiva

(
(

) Estudou para a prova, no entanto obteve
resultado insatisfatório.
) O candidato entendeu a prova, portanto pode
fazer as questões.
) Você não pode desanimar, pois, afinal, é um
guerreiro nato.
) O atleta treina, compete e não consegue
medalhas.
) Ele não veio nem telefonou.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

2. Observe as frases sublinhadas nos períodos abaixo.
Elas são subordinadas adverbiais e exprimem, por
suas conjunções, valores diversos.

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa em que o valor expresso
pela conjunção está corretamente colocado entre
parênteses.

4. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente pontuada.

a. ( X ) Os amigos ajudaram aquela família como foi
possível. (conformidade)
b. ( ) Fiz-lhe um sinal que se calasse. (consequência)
c. ( ) Não chegarei a lugar nenhum por mais
depressa que ande. (causa)
d. ( ) Procederam segundo ordenava a lei. (condição)
e. ( ) Logo que chegou a Bombinhas, percebeu as
suas belezas naturais. (comparação)
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( )
( )
( )
(X)
( )

a. (
b.
c.
d.
e.

1•4•5•3•2
2•4•5•1•3
2•5•3•4•1
2•5•4•3•1
3•1•4•2•5

) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( X ) Ainda não sabemos quando ocorrerá, naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não, sabemos quando ocorrerá,
naquela empresa a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação, dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa a nomeação, dos aprovados.
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5. Relacione as colunas abaixo, analisando o vício de
linguagem presente na frase.

Atualidades

Coluna 1 Vício de linguagem

6. Em 2013, Edward Snowden, até então um desconhecido técnico que prestava serviços para a CIA,
ganhou notoriedade internacional ao revelar um
esquema de espionagem a pessoas e instituições.

1.
2.
3.
4.
5.

Obscuridade
Pleonasmo vicioso
Ambiguidade
Barbarismo
Cacófato

Coluna 2 Frases
( ) Presidente e Governador se desentenderam
por causa da sua má administração.
( ) Ele advinhou o que estava por vir.
( ) Entrou para dentro e viu o estrago feito pelas
chuvas.
( ) Você fica gastando mais do que pode!
( ) A experiência com ratos que antes não tinha
dado certo foi feita com outro grupo de ratos
que só confirmou o já previsto.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•4•2•5•3
3•4•2•1•5
3•4•2•5•1
3•5•2•4•1
4•2•3•5•1

5 questões

Assinale a alternativa que identifica consequências das
revelações de Snowden.
a. ( ) A invasão da Ucrânia pelas tropas russas.
b. ( X ) Um esfriamento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos da América e alguns
países, entre eles, o Brasil.
c. ( ) O rompimento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos e a Alemanha em virtude da denúncia de que a presidente Ângela
Merkel estava sendo espionada.
d. ( ) A deposição de Ângela Merkel, presidente da
Alemanha, em face das revelações contidas
nos relatórios divulgados por Snowden.
e. ( ) A prisão de funcionários diplomáticos norteamericanos no Brasil, acusados de espionagem das descobertas da Petrobras no Campo
de Libras, no litoral brasileiro.

7. Desde 2014 arrasta-se uma grave crise diplomática
em virtude do conflito entre forças rebeldes apoiadas
pela Rússia e o Governo Central da Ucrânia.
Identifique o fato que determinou o início desse
conflito.
a. ( ) A anexação da Ucrânia ao território russo.
b. ( ) A anexação da Ucrânia ao território da Crimeia.
c. ( X ) A anexação da Crimeia ao território da Rússia.
A Crimeia é uma região do Sul da Ucrânia
onde a maioria dos habitantes fala russo.
d. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
ucraniano.
e. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
da OTAN.
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8. Em 2014, ocorreu no Oriente Médio um longo conflito, na realidade um novo episódio de uma guerra
que nunca acaba e que dura desde 1948.

10. Em dezembro de 2014, realizou-se em Lima
a Conferência das Nações Unidas para Mudanças
Climáticas (COP-20).

Assinale a alternativa que identifica o episódio.

Depois de semanas de negociação os países participantes aprovaram o rascunho de um futuro acordo
global do clima.

a. ( X ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
Palestinos, que provocou centenas de mortos
e feridos e grande destruição na região da
Faixa de Gaza.
b. ( ) Conflito entre os grupos Hezbollah e Hamas
que provocou centenas de mortos e feridos e
grande destruição na região da Faixa de Gaza.
c. ( ) Luta entre os guerrilheiros da Al Fatah e grupos armados do Hezbollah, causando grande
apreensão na região da fronteira de Israel e
Líbano.
d. ( ) Invasão de Israel por grupos armados treinados pela Irmandade Muçulmana, comandada
pelo General Abdel Fattah al-Sisi.
e. ( ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
o ISIS, grupo político que deseja chegar ao
poder no Egito.

9. A data de 15 de março tem uma grande importância na História de Bombinhas. Por quê?

Assinale a alternativa que explica a razão.
a. (

b.

c.

d.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Em 15 de março de 1500, chegou a Bombinhas
o navegador espanhol Sebastião Caboto, o
primeiro habitante europeu da cidade.
( ) Em 15 de março de 1891, a pequena população do lugar, em renhido combate, venceu a
tribo de tupis-guaranis que tentava conquistar a vila.
( ) Nessa data, no século XVIII, foi instalada pelo
Rei de Portugal, D. João VI, a primeira armação
de baleias, que se tornou a base da economia
da região.
( ) Em 15 de março de 1991, foi criado, pela
Assembleia Legislativa do Estado, o município
de Bombinhas, cujo território foi desmembrado de Porto Belo.
( X ) Em 15 de março de 1992, a emancipação do
Município foi aprovada pela imensa maioria
da população em um plebiscito que tinha
sido autorizado pela Assembleia Legislativa
do Estado no ano anterior.

O documento ganhou grande importância para os
países em vias de desenvolvimento.
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e.

) O rascunho do futuro acordo faz previsão de
que cerca de 80% do custo global dos esforços
para diminuir o aquecimento, sejam suportados pelas 5 maiores economias do planeta.
( ) O documento assegura que os países mais
pobres devam receber, nos próximos 10 anos,
cerca de 100 bilhões de dólares norte-americanos, para financiarem o combate à poluição.
( X ) O documento ressalta a culpa histórica de
emissões de gases de efeito estufa, atribuindo mais responsabilidades aos países
desenvolvidos em comparação aos países em
desenvolvimento.
( ) No documento, os países desenvolvidos assumem a responsabilidade histórica das emissões de gases de efeito estufa, comprometendo-se a “limpar o planeta” em curto espaço
de tempo.
( ) Com exceção dos Estados Unidos, os países
desenvolvidos assumem neste documento a
responsabilidade histórica das emissões de
gases de efeito estufa, comprometendo-se a
“limpar o planeta” em curto espaço de tempo.
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Legislação Municipal

3 questões

11. Considerando o que dispõe o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
ação disciplinar, quanto à suspensão e advertência,
prescreverá em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 ano.
2 anos.
3 anos.
5 anos.
10 anos.

12. Conforme disposto no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) Constituem indenizações ao servidor: ajuda
de custo; diárias e adicionais.
b. ( ) As indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
c. ( ) As gratificações e os adicionais nunca se incorporam ao vencimento ou provento.
d. ( X ) A concessão de ajuda de custo é incompatível
com a concessão de diárias e vice-versa.
e. ( ) Além do vencimento, somente poderão ser
pagas ao servidor as seguintes vantagens:
indenizações e gratificações.

13. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 7/02, que institui o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas:
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de     em relação à hora normal de trabalho,
quando prestado em dias úteis e     quando prestado em domingos e feriados.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

50% • 100%
30% • 50%
25% • 50%
20% • 100%
20% • 50%

Noções de Informática

5 questões

14. O MS Word 2007 em português dispõe de um
contador de palavras localizado na barra inferior à
esquerda da janela do software.
Este recurso é clicável e ao clicá-lo pode-se obter
informações sobre:
1.
2.
3.
4.

Palavras
Caracteres incluindo espaços
Caracteres desconsiderando espaços
Linhas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Para contar as células que contêm números em
um dado intervalo de células do MS Excel 2010 em
português, deve-se empregar a função:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

SOMA
CONTASE
CONT.NÚM
PROCV
PROCH

16. O caractere que sinaliza que a referência a linhas
ou colunas não deve ser atualizada, isto é, deve ser
mantida fixa, ao replicar o conteúdo de células que
contêm fórmulas copiando ou arrastando-as, ao editar
fórmulas no MS Excel 2010 em português é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

!
$
&
#
@
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17. Identifique os itens que constituem opções
de formatação de parágrafos da caixa de diálogo
‘Parágrafo’ presente no MS Word 2007 em português.
1. Recuos tanto da esquerda quanto da direita,
inclusive com a opção de espelhar os recuos.
2. Recuo especial da primeira linha do parágrafo.
3. Espaçamento antes e depois do parágrafo.
4. Cor, tamanho e estilo da Fonte.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

18. O MS Word 2007 em português permite definir
um plano de fundo da página.
São opções de plano de fundo da página:
1.
2.
3.
4.

Marca d’água de imagem
Marca d’água de texto
Bordas de Página
Cor da página

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
19. Analise as afirmativas abaixo sobre o que é considerado Área de Preservação Permanente, segundo a
Lei Estadual no 14.675, de 13 de abril de 2009:
1. Em topos de morros somente quando há campos de altitude.
2. Em altitude superior a 1.800 metros, qualquer
que seja a vegetação.
3. Em altitude superior a 1.800 metros, somente
com vegetação florestal arbórea.
4. Em vegetação de restingas, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues.

21. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

20. Em uma molécula de DNA, ocorre ligação entre as
bases adenina (A) e timina (T) e entre as bases guanina
(G) e citosina (C).
Assinale a alternativa que indica corretamente como
se dá essa ligação.
a. ( ) Através do emparelhamento das pirimidinas.
b. ( ) Através da ligação covalente entre as pentoses.
c. ( X ) Através de 2 pontes de hidrogênio entre A e T
e 3 pontes de hidrogênio entre C e G.
d. ( ) Através de 3 pontes de hidrogênio entre A e T
e 2 pontes de hidrogênio entre C e G.
e. ( ) Através da ligação entre as pentoses das bases
nitrogenadas.

(17 questões)

e.

) Para se infectar com o vírus da dengue o
mosquito tem que obrigatoriamente picar um
humano infectado com dengue.
( ) A fêmea de Aedes aegypti coloca seus ovos
na superfície da água armazenada em locais
como latas, garrafas, pneus e etc.
( ) No ambiente silvestre o Aedes aegypti utiliza
qualquer acúmulo de água como ocos de
árvores para colocar seus ovos.
( ) A invasão de vários municípios pelo Aedes
aegypti ocorreu por causa da capacidade da
fêmea de voar grandes distâncias, conseguindo facilmente se deslocar entre os municípios somente através do voo.
( X ) Para continuidade do ciclo de vida, a fêmea
do Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue,
põe os ovos no seco, grudados na superfície
interna de objetos que podem, posteriormente, se encher de água, quando então as
larvas do mosquito nascem.

22. Assinale a alternativa que indica o grupo de vegetais que possuem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Algas
Briófitas
Pteridófitas
Angiospermas
Gymnospermas

23. Assinale a alternativa correta quanto ao agente
causador do Bicho-do pé.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Vírus
Ácaro
Inseto
Fungo
Helminto
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24. Assinale a alternativa em que a origem da organela pode ser explicada pela entrada de um organismo procarioto na célula, conhecida como teoria
dos endosimbiontes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Lisossomo
Mitocôndria
Retículo endoplasmático
Complexo de Golgi
Ribossomos

25. Assinale a alternativa que indica corretamente o
local onde o Plasmodium, agente etiológico da malária, faz a reprodução sexuada.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

No fígado humano.
No sangue do humano.
Nas glândulas salivares do vetor.
No intestino do humano.
No intestino do vetor.

26. Assinale a alternativa que indica corretamente o
principal reservatório de fósforo no Planeta Terra.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Rochas
Oceanos
Geleiras
Atmosfera
Fezes de pássaros

27. Considere uma doença cujos sintomas somente
aparecem quando a pessoa é autossômica recessiva
e que um casal, ambos heterozigotos para a doença,
pretendem ter filhos.

28. Assinale a alternativa que cita na ordem correta
a classificação do ser vivo causador da toxoplasmose,
raiva, febre tifoide, ancilostomíase e da sarna.
a. ( X ) Protozoário, vírus, bactéria,
helminto e artrópode.
b. ( ) Protozoário, bactéria, vírus,
helminto e artrópode.
c. ( ) Bactéria, protozoário, vírus,
artrópode e helminto.
d. ( ) Bactéria, protozoário, vírus,
bactéria e protozoário.
e. ( ) Protozoário, vírus, bactéria,
artrópode e helminto.

29. Assinale a alternativa que cita corretamente
o principal músculo responsável pela respiração da
espécie humana.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Bíceps
Trapézio
Deltoide
Diafragma
Redondo maior

30. Assinale a alternativa que indica corretamente o
grupo em que a maioria dos animais apresenta o ovo
do tipo centrolécito.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Aves
Répteis
Artrópodes
Equinodermos
Mamíferos

Assinale a alternativa correta que indica a porcentagem dos filhos que apresentarão sintomas da doença.

31. Assinale a alternativa que indica corretamente a
era em que ocorreu a extinção dos dinossauros.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

0%
25%
50%
75%
100%
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( )
(X)
( )
( )
( )

Cenozoica
Mesozoica
Paleozoica
Carbonífera
Pré-Cambriana
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32. A criação de espaços territoriais especialmente
protegidos pelo poder público federal, denominados
áreas naturais protegidas, é normatizada pelo Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC) que estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação.

34. Analise as afirmativas abaixo sobre o Cadastro
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental (CTF/Aida) e o Cadastro Técnico
Federal de Atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras dos recursos ambientais (CTF/APP):
1. O CTF/Aida tem por finalidade inscrever e
emitir certificado de regularidade a pessoas
físicas e jurídicas que se dedicam à consultoria
técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos,
aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras.
2. O CTF/APP tem por finalidade inscrever e
emitir certificado de regularidade a pessoas
físicas e jurídicas que se dedicam a atividades
potencialmente poluidoras e/ou à extração,
produção, transporte e comercialização de
produtos potencialmente perigosos ao meio
ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora.
3. O requisito para o cadastramento no CTF/Aida
é o documento de identificação oficial emitido por conselho de fiscalização profissional,
quando for o caso. Para o cadastro inicial no
CTF/APP não há requisitos. Somente para a
emissão de certidão de regularidade no CTF/
APP é necessário o preenchimento dos relatórios das atividades potencialmente poluidoras
(RAPP).

Assinale a alternativa que, segundo o SNUC, é uma
área protegida que tem como objetivo a preservação
integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta
ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e
as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os
processos ecológicos naturais. Esta área é de posse e
domínio públicos, sendo proibida a visitação pública,
exceto aquela com objetivo educacional, de acordo
com regulamento específico.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Reserva Biológica
Monumento Natural
Refúgio de Vida Silvestre
Área de Proteção Ambiental
Reserva Particular do Patrimônio Natural

33. Assinale a alternativa correta sobre a função da
veia cava nos humanos.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Levar o sangue venoso do coração
para os pulmões.
( X ) Levar o sangue venoso do restante
do corpo para o coração.
( ) Levar o sangue arterial do pulmão
para o coração.
( ) Levar o sangue arterial do coração
para o restante do corpo.
( ) Levar o sangue arterial do coração
para os pulmões.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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35. Assinale a alternativa correta quanto às licenças
ambientais
a. (
b.

c.

d.

e.

) De posse da Licença Ambiental prévia o empre
endedor pode iniciar a construção da obra.
( ) A Licença Ambiental de Instalação (LAI) deve
ser solicitada após cumprir todos os requisitos
impostos pelo órgão ambiental na Licença
Ambiental de Operação (LAO).
( ) O empreendedor deve apresentar os projetos
projeto físico e operacional da obra depois da
emissão da Licença Ambiental de Operação
(LAO) pelo órgão ambiental.
( X ) A Licença Ambiental Prévia (LAP) é uma consulta de viabilidade em que o empreendedor
da obra pergunta ao órgão ambiental se é
possível construir aquele tipo de obra num
determinado local. O órgão ambiental vai consultar as legislações ambientais e responderá
se o empreendimento tem viabilidade ou não.
( ) A emissão de LAO, LAI e LAO deverá ser sempre
solicitada ao órgão ambiental da esfera federal,
pois os órgãos ambientais estaduais e municipais não têm competência nem para emissão
nem para a análise dessas solicitações.
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