
24º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

CADERNO DE QUESTÕES

BIOLOGIA

Prezado(a) candidato(a),

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO, enquanto aguarda o sinal de início da prova:

1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para início da prova;

2. O caderno de provas deverá conter 20 (vinte) questões do tipo múltipla escolha, distribuídas nas páginas 2 a 6; havendo
qualquer anormalidade, solicite a imediata substituição ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações formuladas após o
início da prova;

3. Só há uma resposta certa por questão objetiva, assinale-a na folha de respostas preenchendo completamente o quadro
correspondente  à  letra  escolhida  com caneta  esferográfica  de  tinta  azul  ou  preta.  Atenção:  é  preciso  preencher  por

completo conforme o desenho onde, no exemplo, está assinalada a alternativa “E”: 

4. Não haverá substituição das folhas de respostas;

5. Não será  permitido  o  uso  de  telefone  celular  ou qualquer  outro aparelho  de  comunicação,  que  deverão  permanecer
desligados durante a prova;

6. Não será permitida consulta a impressos ou equipamentos elétricos ou eletrônicos;

7. É proibido o uso de Smart Watch durante a prova, devendo o candidato desligar e retirar do pulso, guardando-o junto com
seus pertences.

8. Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal de
sala. Nesse período, também não será permitido o empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo entre os que
já tenham terminado as provas;

9. A prova terá duração de 3 (três) horas e ao final do tempo previsto as Folhas de Respostas serão recolhidas, ainda que
parcialmente preenchidas. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação;

10. Será eliminado do concurso o candidato que faltar com o respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou com os demais candidatos, for flagrado utilizando-se de qualquer meio em tentativa de burlar a prova, for
responsável por falsa identificação pessoal, ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou
retirar da sala as Folhas de Respostas;

11. Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe as suas folhas de respostas e deixe o local de
provas;

12. O candidato poderá levar o caderno de questões após 2h30 (duas horas e trinta minutos) de prova;

13. Após conferir sua prova e folha de resposta, assine nos locais indicados.

Boa prova! Escreva seu nome por extenso no campo abaixo:

CANDIDATO(A):
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Questão 1) Quanto  às  regras  sobre  crase,  responda qual  a
alternativa INCORRETA:

a) Devemos obedecer às normas internas.

b) Estranhamente, à medida que o tempo passava, sentia-se
mais revigorado.

c) Haverá ocorrência de crase no caso de indicação de horas
exatas.

d)  A crase  será  obrigatória  antes  de  pronomes  possessivos
acompanhados de palavras femininas.

e) Os indiciados não estavam dispostos a colaborar.

Questão  2) A palavra  se é  empregada  basicamente  como
pronome ou conjunção. Julgue as situações propostas abaixo
quanto  à  concordância  verbal,  e  responda  qual  a
INCORRETA: 

a) Ali ainda se viam grandes florestas.

b) Precisam-se de funcionários especializados.

c) Não se sabe se ela voltará para casa hoje.

d) Estrela considerou-se culpada pelo acidente.

e) Consertam-se roupas.

Questão  3) Sobre  o  Acordo  Ortográfico  da  Língua
Portuguesa, leia as afirmativas e responda a seguir:

I  -  O  projeto  de  texto  de  ortografia  unificada  de  língua
portuguesa foi  proposto em defesa da unidade essencial  da
língua portuguesa e para o seu prestígio internacional.

II  -  A  existência  de  duas  ortografias  oficiais  da  língua
portuguesa,  a  lusitana  e  a  brasileira,  tem sido  considerada
como largamente prejudicial para a unidade intercontinental
do português e para o seu prestígio no Mundo.

III  -  São  países  signatários  do  Acordo  Ortográfico  a
República  Popular  de  Angola,  a  República  Federativa  do
Brasil,  a  República de Cabo Verde,  a  República da Guiné-
Bissau, a República de Moçambique, a República Portuguesa
e a República Democrática de São Tomé e Príncipe.

IV  -  Entre  as  principais  mudanças,  está  a  ampliação  do
alfabeto oficial para 26 letras, com o acréscimo do k, w e y,
então  usadas  em  várias  palavras  do  idioma,  como  nomes
indígenas e abreviações de medidas.

a) Apenas a afirmativa IV está correta.

b) Apenas a afirmativa IV está incorreta.

c) Apenas a afirmativa III está incorreta.

d) Todas as afirmativas estão incorretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 4) Sobre  locuções  verbais,  analise  as  proposições
abaixo e responda a seguir:

I - Nas locuções verbais, o verbo flexionado é denominado
verbo auxiliar.

II - Locuções verbais estão presentes nos tempos compostos
que,representados por mais de um verbo, são formados por
um verbo  auxiliar  flexionado em pessoa,  número,  tempo e
modo, seguido de outro, principal, no particípio.

III - Os verbos ser, ter e haver são empregados como verbos
principais, nas locuções verbais.

IV  -  A  expressão  “conjugação  perifrástica”  indica  uma
construção  de  locução  verbal  em  que  o   verbo  auxiliar  é
utilizado  no  gerúndio  ou  infinitivo,  podendo  expressar
finalização ou começo de uma atividade.

a) Apenas a proposição IV está correta.

b) Apenas as proposições I e II estão corretas.

c) Apenas as proposições I e III estão corretas.

d) Todas as proposições apresentadas estão incorretas.

e) Todas as proposições apresentadas estão corretas.

Questão 5) Considerando as frases a seguir, julgue onde há
erro de concordância, de acordo com a gramática normativa
de língua portuguesa:

a) Era falso o anel e a pulseira.

b) Era falsa a pulseira e o anel.

c) Estava limpos as salas e o escritório.

d) Estudei as línguas inglesa e alemã.

e) Estavam limpas as salas e o escritório.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão  6) A Constitutição  Federal  no  Capítulo  VI  –  Do
Meio  Ambiente  determina  que  todos  têm  direito  ao  meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial  à sadia qualidade de vida,  impondo-se ao
Poder  Público  e  à  coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e
preservá-  lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações.  Neste
contexto, tendo como base a informação acima, têm-se três
afirmações:

I – Para assegurar a efetividade desse direito, dentre outras
funções, incumbe ao Poder Público: preservar e restaurar os
processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas;

II – Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar  o  meio  ambiente  degradado  exclusivamente  por
decisão judicial  e de acordo com a solução técnica exigida
pelo órgão público competente, na forma da lei;
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III  –  A Floresta  Amazônica  brasileira,  a  Mata  Atlântica,  a
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Está CORRETO o que se afirmou em:

a) I e II, somente;

b) I e III, somente;

c) II e III, somente;

d) I, II e III;

e) Nenhuma das alternativas.

Questão 7) O Código Florestal Brasileiro (Lei 12651/2012)
estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas
de Preservação Permanente e as  áreas de Reserva Legal;  a
exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal,
o controle da origem dos produtos florestais e o controle e
prevenção  dos  incêndios  florestais,  e  prevê  instrumentos
econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.
Tendo como base a informação acima, pode-se afirmar:

(__) Área de Preservação Permanente - APP: área protegida,
somente  se  coberta  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.

(__)  É  considerada  como de  interesse  social  a  exploração
agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou
posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais,
desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e
não prejudique a função ambiental da área.

(__) Manejo sustentável: administração da vegetação natural
para  a  obtenção  de  benefícios  econômicos,  sociais  e
ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do
ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa
ou  alternativamente,  a  utilização  de  múltiplas  espécies
madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da
flora, bem como a utilização de outros bens e serviços.

Está CORRETA, de cima para baixo, a seguinte sequência:

a) V-F-F

b) V-V-F

c) V-V-V

d) F-V-V

e) F-F-F

Questão 8) O Sistema Nacional de Unidades de Conservação
– SNUCs (Lei Nº 9.985/2000) estabelece critérios e normas
para  a  criação,  implantação  e  gestão  das  unidades  de
conservação.  As  unidades  de  conservação  integrantes  do
SNUC  dividem-se  em  dois  grupos,  com  características
específicas: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso

Sustentável. Dentre os objetivos SNUC assinale a alternativa
INCORRETA:

a)  Proteger  as  espécies  ameaçadas  de  extinção  no  âmbito
regional e nacional.

b)  Contribuir  para  a  preservação  e  a  restauração  da
diversidade de ecossistemas naturais e artificiais.

c) Proteger as características relevantes de natureza geológica,
geomorfológica,  espeleológica,  arqueológica,  paleontológica
e cultural.

d) Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos.

e) Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de
populações  tradicionais,  respeitando  e  valorizando  seu
conhecimento  e  sua  cultura  e  promovendo-as  social  e
economicamente.

Questão 9) A Lei  da Mata Atlântica (Lei Nº 11.428/2006)
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma  Mata  Atlântica.  Consideram-se  integrantes  do
mencionado bioma as seguintes formações florestais nativas e
ecossistemas  associados,  a  exemplo  dos  manguezais,  das
vegetações  de  restingas,  campos  de  altitude,  brejos
interioranos  e  encraves  florestais  do  Nordeste.  Neste
contexto, para efeitos desta lei consideram-se:

I. Prática  preservacionista:  atividade  técnica  e
cientificamente fundamentada, imprescindível à proteção da
integridade da vegetação nativa, tal como controle de fogo,
erosão, espécies exóticas e invasoras.

II. Exploração sustentável: exploração do ambiente de
maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais não
renováveis  e  dos  processos  ecológicos,  mantendo  a
biodiversidade  e  os  demais  atributos  ecológicos,  de  forma
socialmente justa e economicamente viável.

III. Enriquecimento  ecológico:  atividade  técnica  e
cientificamente  fundamentada  que  vise  à  recuperação  da
diversidade biológica em áreas de vegetação nativa, por meio
da reintrodução de espécies nativas.

Está CORRETA, de cima para baixo, a seguinte sequência:

a) V-F-V

b) F-F-F

c) V-F-F

d) F-F-V

e) V-V-V

Questão 10) A Resolução Conama Nº 01/1986 estabelece as
definições,  as  responsabilidades,  os  critérios  básicos  e  as
diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de
Impacto  Ambiental  como um dos  instrumentos  da  Política
Nacional do Meio Ambiente. Tal resolução considera impacto
ambiental  qualquer  alteração  das  propriedades  físicas,
químicas  e  biológicas  do  meio  ambiente,  causada  por
qualquer  forma  de  matéria  ou  energia  resultante  das
atividades humanas que,  direta  ou indiretamente,  afetam: a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades
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sociais  e  econômicas;  a  biota;  as  condições  estéticas  e
sanitárias  do  meio  ambiente;  e  a  qualidade  dos  recursos
ambientais. Neste contexto, o Estudo de Impacto Ambiental –
EIA  desenvolverá,  no  mínimo,  as  seguintes  atividades
técnicas:

(__) Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto,
completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas
interações de modo a caracterizar a situação ambiental da área
antes da implantação do projeto, considerando o  meio físico;
o meio biológico e os ecossistemas naturais;

(__) Análise dos impactos ambientais do projeto e  de suas
alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e
interpretação  da  importância  dos  prováveis  impactos
relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos
(benéficos  e  adversos),  diretos  e  indiretos,  imediatos  e  a
médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a
distribuição dos ônus e benefícios sociais;

(__)  Definição  das  medidas  mitigadoras  dos  impactos
negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas
de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma
delas.

Está CORRETA, de cima para baixo, a seguinte sequência:

a) V-F-V

b) V-V-V

c) F-V-F

d) F-V-V

e) F-F-F

Questão  11) No  Brasil  há  ocorrência  de  cinco  das  sete
espécies  de  tartarugas  marinhas  existentes  no  planeta.  São
elas:  Dermochelys coriacea (tartaruga-gigante ou de couro),
Eretmochelys  imbricata (tartaruga-de-pente),  Lepidochelys
olivacea (tartaruga-oliva),  Caretta  caretta (tartaruga-
cabeçuda) e  Chelonia mydas  (aruanã ou tartaruga-verde). A
interferência humana em escala global é a principal causa do
colapso das populações de tartarugas marinhas e os impactos
advindos  das  atividades  humanas  incidem  em  todos  os
estágios e habitats do ciclo de vida desses animais (ICMBio,
2011), também ameaçadas por resíduos e poluentes lançados
nas  zonas  costeiras  e  oceanos.  Além  disso,  os  ovos  de
tartarugas marinhas e seus filhotes podem ser a principal ou
importante  fonte  de  alimento  para  alguns  predadores.  No
tocante aos impactos negativos à conservação das tartarugas
marinhas, assinale a alternativa INCORRETA:

a)  O  decápode  maria-farinha  (Ocypode  spp.)  é  conhecido
como um dos predadores naturais dos filhotes de tartarugas
que desovam no litoral brasileiro.

b) O trânsito de veículos automotores de passeio em praias é
um dos principais impactos ocorridos em áreas de nidificação
de tartarugas marinhas. 

c) Na presença de iluminação artificial no continente (mais
fortes que a luz natural refletida pelo mar), as tartaruguinhas
se  desorientam,  perdendo  as  “pistas  naturais”  (ex.
comprimento de onda, cor da luz, brilho, forma do horizonte,

continuidade,  silhueta  da  praia)  para  o  encontro  com mar.
Ofuscados,  os  animais  se  perdem,  são  predados
prematuramente ou morrem por desidratação.

d) A construção de muros de contenção para evitar a erosão
marinha, a  exemplo do gabião, em faixa de areia de praia,
contribui para a redução das áreas de desova dos quelônios.

e)  A supressão  de  vegetação  de  restinga  não  influencia  na
conservação  dos  quelônios,  uma  vez  que  o  ato  de  desova
ocorre na faixa de areia de praia. 

Questão  12) A arara-azul-de-lear  (Anodorhynchus  leari)  é
uma espécie ameaçada de extinção que ocorre exclusivamente
na  Caatinga  baiana,  na  região  conhecida  como  Raso  da
Catarina.  Para tentar reverter esta situação, foi  elaborado o
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Arara-Azul-
de-Lear:  Anodorhynchus leari,  pelo Instituto Chico Mendes
de  Conservação  da  Biodiversdade  –  ICMBio.  Esta  espécie
também está contemplada no Plano de Ação Nacional para
Conservação  das  Aves  da  Caatinga.  Dentre  as  ameaças  à
conservação  da  Anodorhynchus  leari,  assinale  a  alternativa
INCORRETA:

a) Uma ameaça importante é o tráfico de animais silvestres -
captura  ilegal  para  atender  à  demanda do  comércio  ilícito,
tanto doméstico como internacional.

b) Pisoteio e predação de plântulas pela pecuária extensiva,
que  impede  a  regeneração  natural  do  licuri,  uma  das
principais fontes de alimento para a arara-azul-de-lear.

c)   Abate  eventual  de  araras  pelos  produtores  de  milho,
prejudicados pelos ataques aos cultivos.

d)  Os Parques Eólicos quando implatados nas redondezas das
áreas  de  nidificação,  pousio,  dormitório  e  alimentação  não
ofecerem ameaça  à  conservação  da  arara-azul-de-lear,  uma
vez  que  se  tratam  de  matriz  energética  limpa  e  de  baixo
impacto ambiental.

e)  Redução  de  áreas  de  Caatinga  com  a  expansão  da
agricultura e ocupação urbana.

Questão 13) A vazão ecológica é a quantidade de água que
deve  permanecer  no  leito  dos  rios  para  atendimento  das
demandas do ecossistema aquático, para preservação da flora
e da fauna relacionada ao corpo hídrico. 

Jusante é a direção normal para onde corre o fluxo de água
em um rio, do ponto mais alto para um ponto mais baixo.

Montante é a direção contrária ao fluxo natural da água, indo
do ponto mais  baixo para  o ponto  mais  alto.  Quanto mais
perto da nascente de um rio, mais a montante você está.

O Governo do Estado da Bahia construiu uma barragem em
uma  determinada  região,  cuja  vazão  ecológica  não  foi
respeitada,  com  o  objetivo  de  irrigar  as  atividades
agrossilvipastoris  e  dessedentação  animal  localizados  à
montante da barragem. Vale ressaltar que nesta mesma região,
localizada  a  jusante  da  barragem,  existem  algumas
comunidades  tradicionais  que  utilizam  o  rio  para  diversas
atividades. Neste contexto, assinale a alternativa CORRETA
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no  que  diz  respeito  ao  que  poderá  ocorrer  à  jusante  da
barragem:

a) Aumento da diversidade das comunidades biológicas. 

b)  As  populações  tradicionais  serão  beneficiadas  com  a
implantação da barragem.

c)  Não  haverá  impactos  socioeconômicos  e  culturais
ocasionados  nas  populações  tradicionais,  vez  que  o  rio
continua passando pelas comunidades.

d)  A  construção  da  barragem  alterará  o  transporte  de
sedimentos,  repercutindo  na  infertilidade  do  solo,  dentre
outros danos ambientais.

e) Algumas pessoas da comunidade foram contratadas durante
a construção da barragem. 

Questão  14) Em  30  de  agosto  de  2019,  o  mar  territorial
brasileiro foi  atingido por um inesperado derramamento de
petróleo  bruto  que  alcançou  milhares  de  quilômetros,
afetando  11  estados  pertencentes  às  regiões  Nordeste  e
Sudeste.  Tal  desastre  é  considerado  como  o  maior
derramamento de óleo cru da história do Brasil em face da
sua extensão. 

No  que  se  refere  aos  danos  ambientais  ocasionados  pelo
derramemento  de  óleo  na  costa  brasileira,  assinale  a
alternativa INCORRETA:

a)  Formação de  camada  superficial  na  água  que  impede a
passagem da  luz,  afetando a  fotossíntese  com consequente
diminuição da população do plâncton.

b)  As  aves  marinhas  ficam com as  penas  impregnadas  de
óleo, impedindo o voo e a regulação da temperatura corporal.

c)  Impacto  negativo  na  cadeia  alimentar  é  apontado  por
pesquisadores que identificaram traços de ingestão de óleo em
larvas de decápodes e em copépodes, grupos importantes para
o zooplâncton marinho.

d)  Impactos  socioeconômicos  devido  à  redução  da
abundância das espécies pesqueiras e das atividades turísticas
nas cidades litorâneas.

e) O manguezal por estar localizado em áreas protegidas, em
baías  e  reentrâncias  litorâneas,  regiões  de  baixa  energia,
comumente não é afetado pelo derramamento de óleo no mar.

Questão 15) Espécies  de  plantas  e  animais  podem ocorrer
fora  da  sua  área  de  distribuição  geográfica  original,  por
motivos naturais ou antrópicos. Um exemplo da ação humana,
ainda que não intencional, é o transporte de organismos por
meio  de  água  de  lastro  de  navios,  que  introduzem  estes
indivíduos a um novo habitat. Em caso de ambiente favorável
e na ausência de predador natural, tais espécies se proliferam
e  podem  causar  desequilíbrio  no  novo  ecossistema.  Neste
contexto, têm-se as seguintes afirmações:

(__) Uma das maiores ameaças globais à biodiversidade são
as espécies invasoras.

(__) Todas as  espécies  exóticas  são consideradas invasoras
porque  estão  introduzidas  fora  da  sua  área  de  distribuição
natural. 

(__) Algumas espécies invasoras podem favorecer, a exemplo
do coral-sol, a invasão de outras espécies exóticas.

Está CORRETA, de cima para baixo, a seguinte sequência:

a) V-V-F

b) F-V-F

c) V-V-F

d) F-F-F

e) V-F-V

Questão  16) O  Projeto  Biomas,  oriundo  do  Ministério
Público  do  Estado  da  Bahia/MP-BA,  visa  preservar  a
biodiversidade dos biomas presentes no Estado da Bahia com
o objetivo de criar e implementar  unidades de conservação na
categoria  de  Reserva  Particular  do  Patrimônio  Natural  –
RPPN. Neste sentido, assinale a alternativa CORRETA que se
refere aos biomas existentes no Estado da Bahia:

a) Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga.

b) Mata Atlântica, Pantanal e Caatinga.

c) Pampa, Cerrado e Caatinga.

d) Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.

e) Pantanal, Cerrado e Caatinga.

Questão 17) O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas –
PRAD  tem  como  escopo  recompor  áreas  degradads  por
atividade potencialmente degradadora/poluidoras que afetem
o  meio  ambiente.  O  PRAD  é  um documento  técnico  que
orienta  a  execução  e  o  monitoramento  da  recuperação
ambiental de uma determinada área que sofreu grave processo
de  antropização.  Para  que  haja  o  sucesso  na  execução  do
PRAD e a efetiva recuperação de uma área  degradada são
imprescindíveis, a exceção da seguinte afirmação:

a)  Definir  as  medidas  necessárias  à  recuperação  ou
restauração da área perturbada ou degradada, fundamentado
apenas as características bióticas da área e em conhecimentos
secundários sobre o tipo de impacto causado, a resiliência da
vegetação e a sucessão secundária.

b) Propor métodos e técnicas a serem empregados de acordo
com as  peculiaridades  de  cada  área  e  do  dano  observado,
incluindo  medidas  que  assegurem  a  proteção  das  áreas
degradadas ou perturbadas de quaisquer fatores que possam
dificultar ou impedir o processo de recuperação/restauração.

c)  Apresentar  embasamento  teórico  que  contemple  as
variáveis  ambientais  e  seu  funcionamento  similar  ao  dos
ecossistemas da região.

d) Dar atenção especial à proteção e conservação do solo e
dos recursos hídricos e, caso se façam necessárias, técnicas de
controle da erosão deverão ser executadas.
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e)  Elaborar  Termo de  Referência  -  documento  técnico  que
estabelece  diretrizes  e  orientações  técnicas  voltadas  à
apresentação de PRAD e outros estudos ambientais.

Questão  18) Todas  as  atividades  humanas  dependem  dos
recursos  que  estão  no  meio  ambiente.  Os  serviços
ecossistêmicos são benefícios fundamentais para a sociedade
gerados  pelos  ecossistemas  em  termos  de  manutenção,
recuperação ou melhoria das condições ambientais, refletindo
diretamente  na  qualidade  de  vida  das  pessoas.  Não  são
exemplos de serviços ecossistêmicos:

a)  Disponibilidade  de  alimentos  e  matéria-prima  para
produção de energia.

b) Manguezal e restingas.

c) Polinização e dispersão de sementes.

d) Controle do clima e purificação do ar.

e) Ciclagem de nutrientes e controle de erosão.

Questão 19) A Resolução Conama Nº 237/97 dispõe sobre os
procedimentos  e  critérios  utilizados  no  licenciamento
ambiental  e  no  exercício  da  competência,  bem  como  as
atividades  e  empreendimentos  sujeitos  ao  licenciamento
ambiental. Tal resolução surgiu da necessidade de se integrar
a atuação dos órgãos competentes  do Sistema Nacional do
Meio Ambiente – Sisnama na execução da Política Nacional
do Meio Ambiente. Neste contexto, não se pode afirmar que:

a)  Licenciamento  Ambiental:  procedimento  administrativo
pelo  qual  o  órgão  ambiental  competente  licencia  a
localização,  instalação,  ampliação  e  a  operação  de
empreendimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos
ambientais.

b) Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o Ibama
estabelece  as  condições,  restrições  e  medidas  de  controle
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor.

c)  Estudos  Ambientais:  são  todos  e  quaisquer  estudos
relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização,
instalação,  operação  e  ampliação  de  uma  atividade  ou
empreendimento.

d) Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto
ambiental que afete diretamente (área de influência direta do
projeto),  no todo ou em parte,  o território de dois ou mais
estados federativos.

e) Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos  Naturais  Renováveis/  Ibama  o  licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades com significativo
impacto  ambiental  localizadas  ou  desenvolvidas
conjuntamente  no  Brasil  e  em  país  limítrofe;  no  mar
territorial;  na  plataforma  continental;  na  zona  econômica
exclusiva;  em  terras  indígenas  ou  em  unidades  de
conservação do domínio da União.

Questão 20) A Resolução Conama Nº 417/2009 dispõe sobre
parâmetros  básicos  para  definição  de  vegetação  primária  e
dos  estágios  sucessionais  secundários  da  vegetação  de

Restinga  na  Mata  Atlântica.  Neste  sentido,  assinale  a
alternativa INCORRETA:

a)  Vegetação  de  Restinga:  o  conjunto  de  comunidades
vegetais,  distribuídas  em mosaico,  associado  aos  depósitos
arenosos  costeiros  quaternários  e  aos  ambientes  rochosos
litorâneos  –  também  consideradas  comunidades  edáficas  –
por dependerem mais da natureza do solo do que do clima,
encontradas  nos  ambientes  de  praias,  cordões  arenosos,
dunas,  depressões  e  transições  para  ambientes  adjacentes,
podendo  apresentar,  de  acordo  com  a  fitofisionomia
predominante, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo.

b) Vegetação Herbácea e Subarbustiva de Restinga: vegetação
composta  por  espécies  predominantemente  herbáceas  ou
subarbustivas, atingindo até cerca de 1 (um) metro de altura,
ocorrendo  em  praias,  dunas  frontais  e  internas  (móveis,
semifixas  e  fixas),  lagunas  e  suas  margens,  planícies  e
terraços arenosos, banhados e depressões, caracterizada como
vegetação  dinâmica,  mantendo-se  sempre  como  vegetação
pioneira  de  sucessão  primária  (clímax edáfico),  inexistindo
estágios sucessionais secundários.

c)  Vegetação  Arbustiva  de  Restinga:  vegetação  constituída
predominantemente por plantas arbustivas apresentando até 5
(cinco) metros de altura, com possibilidade de ocorrência de
estratificação, epífitas, trepadeiras e acúmulo de serapilheira,
sendo  encontrada  em  áreas  bem  drenadas  ou  paludosas,
principalmente  em  dunas  semifixas  e  fixas,  depressões,
cordões arenosos, planícies e terraços arenosos.

d)  Vegetação  Arbórea  de  Restinga:  Vegetação  densa  com
fisionomia  arbórea,  estratos  arbustivos  e  herbáceos
geralmente  desenvolvidos,  sem  o  desenvolvimento  de
acúmulo  de  serapilheira,  comportando  também  epífitos  e
trepadeiras.

e) Transição entre Vegetação de Restinga e outras Tipologias
Vegetacionais: vegetação que ocorre ainda sobre os depósitos
arenosos  costeiros  recentes,  geralmente  em substratos  mais
secos, sendo possível ocorrer sedimentos com granulometria
variada,  podendo  estar  em  contato  e  apresentar  grande
similaridade com a tipologia vegetal  adjacente,  porém com
padrão de regeneração diferente.
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