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1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão 
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, 
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, 
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, 
com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão 
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas 
horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de 
questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair 
da sala com quaisquer anotações, antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a 
entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUA PROVA, ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO 
APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de  01 a 07. 

Texto 1

A ciranda das mulheres sábias

Talvez você tenha vindo à minha porta por estar
interessada em viver de um modo que a abençoe com a
perspectiva de, como eu digo, “ser jovem enquanto velha
e velha enquanto jovem” – o que significa estar plena de
um  belo  conjunto  de  paradoxos  mantidos  em  perfeito
equilíbrio.  Está  lembrada? A palavra  paradoxo  significa
uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. É o que
acontece com a  grand-mère,  a  maior  das  mulheres,  a
grande madre... porque ela é uma sábia em preparação,
que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capaci-
dades aparentemente ilógicas da psique profunda. 

Os  atributos  paradoxais  do  que  é  grande são
principalmente ser sábia e ao mesmo tempo estar sem-
pre à procura de novos conhecimentos; ser cheia de es-
pontaneidade e confiável; ser loucamente criativa e obsti-
nada; ser ousada e precavida; abrigar o tradicional e ser
verdadeiramente original. Espero que você entenda que
todos esses atributos se aplicam a você de modo geral e
em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou
já perfeitamente formado. 

Se você sente interesse por essas contradições divinas,
sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da
mulher sábia, do qual a avó é uma representação sim-
bólica. O arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres
de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos
singulares na vida de cada mulher. 

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Trad. Waldéa Barcellos. A ciranda das mulhe-
res sábias – ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Rio de
Janeiro: Rocco, 2007. p. 9-10. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com sua organização,  estrutura e esquemas
retóricos, o texto se constrói em torno

(A) dos  conflitos  vividos  pelas  mulheres  durante  seu
amadurecimento físico e emocional. 

(B) das contradições que envolvem as mulheres na bus-
ca e no alcance da sabedoria. 

(C) dos confrontos entre as pessoas pela soberania de
seus ideais de vida na Terra. 

(D) das disputas humanas pela garantia de sua sobrevi-
vência material e mental. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Consideradas  sua  organização  e  sua  estrutura,  o  texto
pressupõe uma sequência 

(A) descritiva, com riqueza de detalhes. 

(B) narrativa, construída em primeiro plano. 

(C) argumentativa, com proposta de intervenção. 

(D) dialógica, desenvolvida entre duas interlocutoras.   

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro parágrafo do texto, é explicado o significado
da palavra paradoxo. Com base nesse significado, é esta-
belecido, ao longo do texto, o paradoxo da sabedoria da
“grande mãe” (avó). O recurso formal da língua emprega-
do no estabelecimento desse paradoxo é

(A) a ocorrência destacada do conectivo aditivo prototípi-
co do português.  

(B) o paralelismo sintático na forma de expressão dos
pensamentos expostos. 

(C) a estrutura das orações subordinadas frente à estru-
tura da oração principal. 

(D) o logicismo semântico na apresentação das ideias di-
vergentes em todo o texto. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em todo o texto, a expressão de tempo auxilia o estabele-
cimento da coesão textual. Essa expressão é construída
pela predominância do modo verbal

(A) preciso, expresso por formas verbais positivas e por
marcadores discursivos de certeza. 

(B) virtual, possibilitado por formas verbais reanalisáveis
e por articuladores discursivos fluidos. 

(C) hipotético, marcado por formas verbais condicionais
e por operadores textuais duvidosos. 

(D) injuntivo, realizado por formas verbais imperativas e
por marcadores discursivos assertivos. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto constrói uma percepção sobre a idade da mulher.
Dessa percepção, infere-se que a idade da mulher 

(A) está correlacionada à sua sabedoria, podendo a mu-
lher ser sábia em qualquer idade. 

(B) depende da medida de sua sabedoria e do amadure-
cimento quando adulta. 

(C) potencializa sua beleza na juventude e sua sabedoria
na velhice. 

(D) indica que a medida de sua sabedoria está restrita à
juventude. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do último parágrafo do texto, pressupõe-se que o paradoxo
que envolve a sabedoria da mulher é de

(A) caráter anormal. 

(B) ordem sobrenatural. 

(C) aspecto paranormal. 

(D) natureza sobre-humana. 

língua_portuguesa_médio



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                                                             UFG-TAE/2018

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O paradoxo atribuído à mulher sábia, da forma como é explicado à interlocutora, aplica-se a

(A) mulheres que fazem escolhas inteligentes na vida, no momento e na idade certos.

(B) todas as mulheres de todas as idades e a cada mulher em sua idade singular. 

(C) mulheres predestinadas a compreenderem o paradoxo da sabedoria. 

(D) todas as mulheres com a missão de retransmitirem o paradoxo. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10. 

Texto 2 

Disponível em: <http://www.filosofia.com.br/charge.php?pg=10>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 2 dialoga com o Texto 1 no que diz respeito à per-
cepção sobre sabedoria. Nesses textos, a sabedoria é uma 

(A) realização pessoal incomensurável. 

(B) aquisição individual e intransferível. 

(C) construção social e depende da ação humana. 

(D) produção natural aos seres humanos adultos. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diferentemente do Texto 1, na tira (Texto 2) é adotado um
estilo linguístico

(A) informal e espontâneo, para reproduzir a oralidade. 

(B) poético, mas despojado, para encantar o leitor. 

(C) culto, mas descontraído, para imitar jovens. 

(D) coloquial e elegante, para atrair atenções. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A situação comunicativa dos Textos 1 e 2 proporciona a
evidência da mesma tonalidade discursiva nos dois textos,
com a mesma finalidade. Infere-se desses textos uma fun-
ção sociodiscursiva de  

(A) testagem do entendimento dos interlocutores. 

(B) esclarecimento dos sentidos das palavras. 

(C) evocação de significados externos. 

(D) aconselhamento ao interlocutor. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  exportações  brasileiras  de  carne  bovina  atingiram
144.615 toneladas em outubro de 2017, o que representa
alta de 39,72% na comparação com o embarque realiza-
do no mesmo período do ano passado. O faturamento fi-
cou em US$ 605 milhões.

Disponível  em:  <canalrural.com.br/noticias/pecuaria>.  Acesso  em:  13
mar. 2018. (Adaptado).

De acordo com as informações, o valor médio do quilo da
carne bovina exportada em outubro de 2017 foi, aproxima-
damente, de

(A) US$ 2,68

(B) US$ 3,12

(C) US$ 4,04

(D) US$ 4,18

▬QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a compra de um imóvel, um casal deu como entrada
no  negócio  um  de  seus  veículos,  no  valor  de  R$
35.000,00, e uma parte de suas economias em dinheiro. O
restante foi financiado em trinta e seis prestações iguais
no valor de R$ 1.840,00, já incluídos os custos do financi-
amento. Considerando que o valor da entrada no negócio
corresponde a 60% do valor do imóvel, o valor dado em
dinheiro como entrada foi de

(A) R$ 35.000,00

(B) R$ 64.360,00

(C) R$ 66.240,00

(D) R$ 99.360,00 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um marceneiro adquire um produto para confeccionar mó-
veis em uma empresa que, devido a dificuldades financei-
ras, aumentou o preço, passando a cobrar R$ 36,00 a uni-
dade. Por meio de negociação, o marceneiro conseguiu
desconto no caso de comprar mais de 30 unidades, obten-
do 10% de desconto para as unidades do produto que ex-
cedessem a quantidade de 30.  Nessas condições,  se o
marceneiro  adquirir  45 unidades desse produto,  o valor
que ele deverá pagar para a empresa será de

(A) R$ 1.458,00

(B) R$ 1.470,00

(C) R$ 1.566,00

(D) R$ 1.620,00 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antes restritas às grandes corporações, soluções em se-
gurança da informação já estão ao alcance de empresas
de menor porte. De acordo com uma reportagem [Folha
de S. Paulo, 18 fev. 2018, p. 6], uma empresa que traba-
lha com segurança digital faturou cerca de R$ 4,5 milhões
em 2017, com um aumento de 180% em relação ao ano
de 2016. Com base nestas informações, o valor, em mi-
lhões de reais, que essa empresa faturou no ano de 2016
foi, aproximadamente, de

(A) 1,61

(B) 1,80

(C) 2,50

(D) 2,72 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de ativos (que
fizeram pelo menos uma compra virtual) no primeiro se-
mestre de cada ano, no período de 2013 a 2017.

Evolução dos consumidores ativos (em milhões)

 

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo. 18 fev. 2018, p. 3. (Adaptado).

De acordo com os dados, a média de consumidores ati-
vos, no período considerado, é maior que

(A) a média dos anos 2014 e 2016.

(B) a quantidade de consumidores no ano de 2014.

(C) a média dos anos 2015 e 2016.

(D) a média do período entre 2014 e 2016. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  recepção  da  reitoria  da  UFG,  um aluno  solicita  ao
atendente um histórico escolar. O atendente informa que
ele pode entrar na página da Universidade e clicar para
solicitar o histórico de forma on-line.  Para isso,  o aluno
deve utilizar o Localizador Padrão de Recursos, denomi-
nado

(A) HTTP 

(B) HTML 

(C) WWW 

(D) URL 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sistema operacional Windows 7.0 é considerado um
item de personalização do vídeo:

(A) ajustar resolução. 

(B) localizar um caractere. 

(C) personalizar formato do caractere. 

(D) adicionar um dispositivo. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O hardware de um computador realiza milhões de instru-
ções por segundo, impactando um aumento de temperatu-
ra internamente na máquina. Qual é o dispositivo que au-
xilia a manter a temperatura estável?

(A) Estabilizador. 

(B) Dissipador. 

(C) Barramento. 

(D) Periférico. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hoje em dia é muito comum utilizar um dispositivo de ar-
mazenamento externo para arquivar dados e transportá-
los de um computador para outro. Este dispositivo é co-
nhecido como pen drive, que utiliza a tecnologia de arma-
zenamento denominada

(A) SSD 

(B) Flash 

(C) Byte 

(D) IDE 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o serviço na Internet que converte endereços IP
em nomes?

(A) DNS 

(B) SMTP 

(C) PROXY 

(D) DHCP 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio_
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vida na Terra é mantida pelo fluxo de energia provenien-
te do Sol. A radiação solar que atinge a biosfera apresenta
comprimentos  de onda variáveis.  Qual  é  a  variação  de
comprimentos de onda que corresponde à radiação fotos-
sinteticamente ativa (RFA)?

(A) 290 nm – 380 nm 

(B) 380 nm – 710 nm 

(C) 750 nm – 4.000 nm 

(D) 4.000 nm – 100.000 nm 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O local de produção de mudas florestais é chamado de Vi-
veiro Florestal. Os tipos de viveiros florestais são:

(A) pequeno e grande.

(B) próximo e distante.

(C) temporário e permanente.

(D) tecnificado e simples.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ciclagem de nutrientes é determinante para a manuten-
ção da estabilidade dos ecossistemas florestais. Corres-
ponde ao Ciclo Biogeoquímico:

(A) a entrada de elementos minerais oriundos da decom-
posição da rocha matriz, pela fixação biológica de ni-
trogênio,  adubações,  pelas  deposições  de  poeiras,
gases por meio da precipitação pluviométrica. A saí-
da dos elementos minerais para fora do ecossistema
ocorre devido à erosão, lixiviação, queima (volatiliza-
ção) e, principalmente, à exploração. 

(B) os nutrientes absorvidos do solo ficam em constante
mobilização no interior da planta, onde há transferên-
cias dos elementos minerais dos tecidos mais velhos
para os mais jovens. 

(C) a água e os sais minerais são levados através dos
vasos existentes dentro do caule e das raízes, até as
folhas e os açúcares produzidos na fotossíntese são
transportados das folhas até as raízes. 

(D) a planta, pelo seu sistema radicular, retira os elemen-
tos minerais do solo para a produção da biomassa
(folhas, ramos, casca, madeira e raízes) e, posterior-
mente, devolve parte destes elementos por meio da
queda de resíduos orgânicos (serapilheira), os quais,
à medida que vão sendo mineralizados, novamente
são absorvidos pelas raízes. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Algumas embalagens são utilizadas para produção de mu-
das de várias espécies dentre as quais o Eucalyptus spp.,
que é destinado ao plantio comercial. Nesse caso, são uti-
lizados como embalagem

(A) tubetes de polietileno expandido.

(B) bandejas de isopor  de 288/11 ml.

(C) citropote de 3.780 ml com pés.

(D) bandeja de plástico flutuante.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em casos de ocorrência de incêndio florestal, as proprie-
dades do solo são total ou parcialmente atingidas. O prin-
cipal prejuízo do fogo para o solo é

(A) o aumento na taxa de infiltração de água. 

(B) a perda de matéria orgânica.

(C) a melhoria da estrutura física. 

(D) a diversificação da meso e microfauna. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para produção de mudas em viveiro, é necessária correta
nutrição, a fim de que sejam vigorosas e desenvolvam sis-
tema radicular bem formado. A nutrição com micronutrien-
tes consiste na aplicação de 

(A) N, P, K.

(B) Cu, Ag, Fe.

(C) Ni, S, Al.

(D) B, Fe, Mn.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A exploração e o uso de produtos florestais não madeirei-
ros intensificaram-se nos últimos anos, por causa de sua
grande importância social e econômica. São considerados
produtos florestais não madeireiros:

(A) carvão, sementes e moirões. 

(B) mel, resina e postes. 

(C) óleo essencial, látex e cipós.

(D) sementes, escoras e lenha. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Muitas espécies florestais necessitam de poda. A definição
de poda artificial é

(A) corte parcial do povoamento florestal para estimular
o crescimento das árvores.

(B) operação para produzir madeira livre de nós, destina-
da à serraria.

(C) sinônimo de desrama natural.

(D) operação para retirada de árvores doentes. 

técnico_laboratório_área_ciências_florestais
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, os plantios florestais comerciais têm aumentado
significativamente  nos  últimos  anos.  O  principal  gênero
utilizado nos plantios é o Eucalyptus spp.  Uma vantagem
desse gênero em relação aos demais é

(A) a adaptação edafoclimática. 

(B) o ciclo longo. 

(C) o pouco melhoramento genético. 

(D) a madeira de fibra longa. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para operacionalizar o desbaste num povoamento flores-
tal, deve-se observar

(A) a profundidade do solo.

(B) o sistema de irrigação. 

(C) a ocorrência de doenças. 

(D) o espaçamento de plantio.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São instrumentos utilizados para medição de altura de ár-
vores:

(A) hipsômetro de Christen e Blume-Leiss.

(B) nível de Abney e trena.

(C) haaga e suta.

(D) hipsômetro Vertex e paquímetro.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O crescimento de uma árvore é definido como o aumento
de suas dimensões em um período de tempo, já o cresci-
mento de uma floresta diz respeito às mudanças ocorridas
na sua estrutura em um período, em virtude do crescimen-
to das árvores, bem como da contabilidade de outros com-
ponentes  do  crescimento  florestal,  tais  como:  ingresso,
mortalidade e corte ou desbaste seletivo. Em estudos de
crescimento, o incremento é um importante indicador de
idade de corte. A idade de corte que maximiza a produção
volumétrica, sem restrição do diâmetro, é a

(A) idade de máximo incremento corrente. 

(B) idade de máximo incremento médio. 

(C) idade em que o incremento médio é igual ao incre-
mento corrente. 

(D) idade em que se verifica a máxima produção total. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os dados a seguir.

Árvore CAP (cm) Espessura da casca (cm)

1 81,0 3,0

2 58,0 1,9

3 42,0 1,3

4 31,0 0,8

O diâmetro sem casca das árvores 1, 2, 3, 4 é, respectiva-
mente:

(A) 17,25 cm; 12,55 cm; 9,81 cm; 6, 29 cm. 

(B) 16, 14 cm; 11, 49 cm; 11,03 cm; 6, 54 cm. 

(C) 20,16 cm; 15, 78 cm; 10, 92 cm; 7, 13 cm. 

(D) 19,78 cm; 14,66 cm; 10,76 cm; 8, 26 cm.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A produção de sementes florestais se dá por diferentes
categorias que fornecem qualidade genética distinta, a de-
pender de seus tratos. Assim, a qualidade genética das
sementes florestais diminui conforme o método de produ-
ção, na seguinte ordem: 

(A) pomar clonal – área de coleta de sementes – área de
produção de sementes.

(B) pomar clonal – área de produção de sementes – área
de coleta de sementes.

(C) área de coleta de sementes – área de produção de
sementes – pomar clonal. 

(D) área de coleta de sementes – pomar clonal – área de
produção de sementes.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, os plantios comercias de espécies arbóreas são
responsáveis por mais de 90% de toda a madeira produzi-
da para  fins  industriais.  Do  Relatório  2017 da Indústria
Brasileira de Árvores (IBÁ), consta que

(A) o Brasil é o segundo maior produtor mundial de pa-
pel, ficando atrás apenas da China.

(B) a  principal  destinação  dos  painéis  de  madeira  re-
constituídos é o mercado interno.

(C) o Rio Grande do Sul é o estado que apresenta maior
quantidade de áreas com plantios do gênero  Pinus
spp.

(D) o principal destino dos compensados produzidos no
Brasil é o mercado interno.
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia os conceitos a seguir.

1) Existência de todos os fatores ambientais  presentes,
mas, mesmo assim, a semente não germina.
2) Fenômeno em que as sementes não germinam quando
expostas a condições favoráveis de ambiente.

Esses conceitos referem-se 

(A) à quiescência e dormência.

(B) ao repouso fisiológico e crescimento.

(C) à imaturidade do embrião e resistência à água.

(D) à morfologia e fisiologia.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Brasil  destaca-se na produção de painéis de madeira
reconstituídos a partir de árvores provenientes de plantios
comerciais. Para uso em fundos de móveis, laterais de ga-
vetas e artesanato, o produto utilizado é: 

(A) MDP – Medium densisty particleboard.

(B) HDF – High density fiberboard.

(C) MDF – Medium densisty fiberboard.

(D) Chapas de fibra – Hardboards.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Toda semente pode ser armazenada, e aquela que não é
tolerante ao dessecamento em baixas temperaturas (variá-
vel de espécie para espécie), sem danos em sua viabilida-
de, é 

(A) resistente.

(B) ortodoxa.

(C) primária.

(D) recalcitrante.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O baru (Dipteryx alata Vog.) é uma espécie de uso múlti-
plo,  utilizada até  mesmo para a  alimentação humana e
animal. Conforme descrito por Lorenzi (1992), são carac-
terísticas associadas às folhas do baru: 

(A) folhas simples, membranáceas, glabras de 8–14 cm
de comprimento.

(B) folhas compostas pinadas, com folíolos subcoriáceos
e glabros de 5–9 cm de comprimento por 3–5 cm de
largura.

(C) folhas simples, glabras de 14–20 cm de comprimento
por 6–8 cm de largura.

(D) folhas compostas, alado-pecioladas, glabras com 6–
12 folíolos de 8–12 cm de comprimento. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A biossegurança tem como alvo o homem, os animais e o
meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvi-
dos em laboratório. Faz parte da biossegurança

(A) a utilização de Erlenmeyer trincado.

(B) o consumo de alimentos em laboratórios de análises
clínicas.

(C) a sinalização, o EPI e a identificação de produtos.

(D) a liberação comercial de OGM.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O pequi (Caryocar brasiliense Camb.) produz frutos co-
mestíveis muito apreciados pela população do Brasil Cen-
tral.  Conforme descrito por Lorenzi  (1992),  são caracte-
rísticas da espécie:

(A) altura de 15–25 m, com tronco liso de 40–60 cm de
diâmetro.  Folhas  compostas  de  2  folíolos  glabros.
Floresce durante os meses de outubro–dezembro.

(B) altura de 6–10 m, com tronco tortuoso de 30–40 cm
de diâmetro. Folhas compostas trifolioladas, com folí-
olos pubescentes. Floresce durante os meses de se-
tembro–novembro.

(C) altura de 6–12 m, com tronco tortuoso de 30–50 cm
de largura. Folhas glabras de 3–7 cm de comprimen-
to por 1–3 cm de largura. Floresce durante os meses
de agosto–novembro.

(D) altura de 5–9 m, com tronco cilíndrico de 30–40 cm
de diâmetro.  Copa densa e perfeitamente globosa.
Folhas compostas imparipenadas com 7 folíolos gla-
bros. Floresce durante os meses de abril–junho.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O correto manuseio de extintores é fundamental para ma-
nutenção das condições de segurança de um laboratório.
É um tipo de extintor:

(A) extintor CO2.

(B) extintor de gases e vapores com ação móvel.

(C) extintor à base de espuma.

(D) extintor bicarbonato de prata.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mogno-brasileiro (Swietenia macrophylla King) é uma es-
pécie arbórea nativa da Amazônia, mais comum no sul do
Pará. É de grande importância econômica devido à sua ma-
deira, que é durável e muito utilizada para produção de mó-
veis de luxo e artigos de decoração. Uma das principais
pragas que atacam o mogno, causando severos prejuízos
ao seu crescimento e reduzindo o seu valor comercial, é

(A) Hypsipyla grandella Zeller, 1848.

(B) Erinnyis ello L., 1758.

(C) Hyblaea puera Cramer, 1777.

(D) Oncideres impluviata Germar, 1824.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde a Revolução Verde, na década de 1950, o proces-
so tradicional de produção agrícola sofreu drásticas mu-
danças, com a inserção de novas tecnologias, visando à
produção extensiva de commodities agrícolas. Essas tec-
nologias envolvem, quase em sua maioria, o uso extensi-
vo de defensivos agrícolas, com a finalidade de controlar
doenças e aumentar a produtividade. É família de defensi-
vo agrícola:

(A) organopotássicos.

(B) hidrocarboneto sulfúrico.

(C) hiretróides sintéticos.

(D) tiocarboneto.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os dados fornecidos para calcular o volume com
casca pelo método Frankon (quarto reduzido). 

Comprimento da tora: 4,0 m
Diâmetro com casca na metade do comprimento: 40 cm

O volume calculado é: 

(A) 0,225 m³.

(B) 0,390 m³.

(C) 0,428 m³.

(D) 0,524 m³.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O “rios voadores” são

(A) cursos de água atmosféricos,  formados por massas
de ar  carregadas de vapor  de água,  muitas vezes
acompanhados por nuvens, e são impulsionados pe-
los ventos.

(B) rios que se formam na atmosfera a partir da respira-
ção da Floresta Amazônica e sobrevoam nossa ca-
beça.

(C) cursos de água terrestres que se formam a partir da
chuva e percorrem o Brasil até o Sul do país.

(D) fluxos concentrados de vapores atmosféricos forma-
dos por massas de ar invisíveis que se deslocam do
Sul do país até a região Sudeste do Brasil. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escolha do correto espaçamento de plantio é uma das
principais questões no planejamento da implantação flo-
restal. Nos plantios comerciais, o espaçamento

(A) não influencia nos tratos culturais aos quais o plantio
deve ser submetido.

(B) maximiza a competição entre  as plantas quando é
maior.

(C) é indicado para produção de madeira para serraria,
quando obedece a espaçamentos menores.

(D) apresenta maior  custo  de implantação, quando se-
gue espaçamentos menores.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mesmo que hoje se reduzam a zero as emissões de ga-
ses de efeito estufa, ainda assim cientistas e o IPCC pre-
veem um aumento na temperatura global. Qual a magnitu-
de deste aumento?

(A)   1,5 ºC.

(B)   3,8 ºC.

(C)   5,0 ºC.

(D) 10,0 ºC.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ocorrência de pragas florestais é um fator determinante
para o bom desenvolvimento das espécies.  São pragas
que atacam as culturas dos gêneros Eucalyptus spp. e Pi-
nus spp., respectivamente:

(A) Hypsipyla grandella Zeller, 1848, e Rhaphiorhynchus
sp.

(B) Glycaspis brimblecombei Moore, 1964, e Sirex nocti-
lio F., 1793.

(C) Rhaphiorhynchus sp.  e  Glycaspis  brimblecombei
Moore, 1964.

(D) Sirex noctilio  F., 1793, e Hypsipyla grandella  Zeller,
1848.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fogo é um componente fundamental da história evoluti-
va da vegetação do Cerrado. Pesquisas indicam que, no
bioma, existem vestígios de ocorrência de queimadas na-
turais há mais de 30 mil anos antes do presente, bem an-
tes da chegada dos primeiros humanos à região, onde os
mais antigos registros já datados são de cerca de 11 mil
anos. O fogo necessita de três componentes para causar
combustão. São eles:

(A) combustível, O2 e calor.

(B) combustível, CO2 e calor.

(C) combustível, SO2 e calor.

(D) combustível, H2O e calor.
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