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CARGO: ANALISTA MUNICIPAL – BIOLOGIA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto para responder às questões de 01 a 08. 
 

Nem novo, nem normal 
 

Considerado em 2019 o segundo país mais feliz de todos (o primeiro lugar ficou com a Finlândia), a Dinamarca ocupou 
esse posto em 2013 e 2016, liderando o Índice Mundial de Felicidade, segundo a Organização das Nações Unidas. O site 
Family Life Goals comenta que nesse país, os serviços de saúde e de educação são gratuitos. Sua geografia permite que, 
de qualquer ponto da Dinamarca, as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar. Que privilégio! Além 
disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, o que torna o país próspero e seus 
habitantes compassivos. A empatia faz parte do currículo padrão, ensinando às crianças dinamarquesas o significado de 
entender e compartilhar seus sentimentos, bem como capacitando-as a identificar e trabalhar estados emocionais.  

A empatia pressupõe capacidade de perceber, sem julgar (componente cognitivo); capacidade de reagir em sintonia 
com a emoção do outro (componente afetivo) e expressão verbal, postura e atitude que validam o sentimento do outro 
(componente comportamental).  

Creio que você concorda comigo, no que tange à sensação de que está faltando empatia em boa parte do planeta e 
que essa falta se exacerbou com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do 
futuro próximo e do longínquo. Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira 
um tempo já difícil de encarar.  

Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, independentemente de 
sua cor, sexo, gênero, idade, estado civil, crença ou condição socioeconômica. Indiferença, pouco caso, fake news, 
assédios, fraudes, abusos, assaltos, estupros, assassinatos… se repetem à exaustão, aqui e ali, apavorando-nos, ao mesmo 
tempo em que vamos nos habituando com fatos cada vez mais hediondos, cada vez mais comuns ou mais divulgados. 
Sem ocitocina nas veias, o ser humano se revela (ou se supera) na sua perplexidade ou na sua omissão, diante da violência 
de toda natureza, inclusive sexual.  

Para não sucumbir a tanta decepção e tanta tristeza, me dirijo a um hospital, a uma unidade de terapia intensiva, e 
observo: quanta dor, quanto sofrimento! A vida por um fio… Ao mesmo tempo, no mesmo espaço, uma contundente 
demonstração de empatia me devolve a crença nas pessoas e no futuro: homens e mulheres de branco, trabalhando em 
sobre-humano empenho para salvar seus pacientes. Homens e mulheres de branco do Brasil.  

Saio, bastante aliviada, e me sento no banco de uma praça, onde crianças brincam com outras crianças, e também 
com seus pais. Quanta ocitocina, empatia, felicidade! Crianças e pais brasileiros.  

Volto feliz para casa, recuperada do meu pessimismo, e com muita vontade de abraçar, cantar, dançar, fazer algo de 
bom para alguém, ou melhor, para todos. Volto, como que vacinada desse novo normal.  

(Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/nem-novo-nem-normal. Com adaptações.) 

 

01 
Considerando apenas a expressão “país mais feliz de todos” (1º§), indique a alteração feita que mantém o grau 
superlativo de acordo com a norma padrão da língua ainda que haja alteração quanto à relação entre a qualidade 
expressa e a de outros elementos. 
A) “país felicíssimo”. 
B) “país felicérrimo”. 
C) “país mais feliz do que triste”. 
D) “país menos triste do que feliz”. 
 

02 
Segundo a autora: 
A) A sociedade vive diariamente situações que evidenciam a necessidade de que valores como empatia, felicidade e 

afeição sejam comemorados. 
B) Caracteriza-se como uma grande conquista o espaço geográfico que um determinado país pode ocupar em relação à 

felicidade de seus habitantes.  
C) Um dos valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia, não ocupa a mesma posição de destaque para uma 

relevante parte da humanidade.  
D) O contexto vivido mundialmente em relação à pandemia, Covid-19, fez com que valores fundamentais como a empatia 

estivessem fortemente presentes na prática do cotidiano de cada indivíduo.   
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03 
As formas verbais em destaque expressam equivalência quanto ao tempo e modo verbais em que os fatos relacionados 
ocorrem, EXCETO: 
A) “O site Family Life Goals comenta que nesse país, [...]” (1º§) 
B) “[...] os serviços de saúde e de educação são gratuitos.” (1º§) 
C) “Sua geografia permite que, de qualquer ponto da Dinamarca, [...]” (1º§) 
D) “[...] as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar.” (1º§) 
 

04 
Pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta informações provenientes de fontes por ela 
citadas com a finalidade de:  
A) Expor seu conhecimento sobre o assunto tratado. 
B) Demonstrar seu reconhecimento por tais instituições. 
C) Contribuir para que as pesquisas feitas sejam devidamente reconhecidas.  
D) Apresentar argumento sólido que contribua para a defesa de um ponto de vista.  
 

05 
Em “Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira um tempo já difícil de 
encarar.” (3º§), pode-se afirmar que entre as expressões destacadas “mera impressão” e “a certeza” há uma ideia de: 
A) Oposição.  
B) Confiança. 
C) Estagnação. 
D) Probabilidade.  
 

06 
Como recurso linguístico para a construção dos enunciados, a autora faz uso da linguagem conotativa que aponta para 
determinadas figuras de linguagem. Dentre os trechos relacionados, todos podem ser apontados como exemplo que 
comprova a informação anterior, EXCETO: 
A) “Volto, como que vacinada desse novo normal.” 
B) “Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, [...]” 
C) “Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, [...]” 
D) “[...] com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do futuro próximo e do 

longínquo.” 
 

07 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial.  
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
(     ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
(     ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação.  
(     ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral.  
(     ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 

de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I.  
 
08 
A produção de sentido estabelecida pelo elemento de ligação presente no título do texto identifica-se corretamente 
como:  
A) Adição. 
B) Concessão. 
C) Adversidade. 
D) Contraste adversativo.  
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Imagem para responder às questões 09 e 10. 
 

 
(Disponível em: https://tibahia.com/tecnologia/tetra-pak-se-aproxima-do-consumidor-com-embalagens-conectadas) 

 

09 
A imagem apresenta uma caixinha de suco em que é possível identificar uma campanha da empresa contra o uso de 
conservante na qual há uma conversa entre o abacaxi e o conservante dispensado pelas embalagens. No diálogo, o 
abacaxi diz: “O que importa é que eu quero te ver bem… Bem longe de mim”. É possível inferir que o interlocutor que 
ocupa a posição de receptor no diálogo apresentado: 
A) Não compreende a mensagem. 
B) Reage bruscamente à fala do abacaxi. 
C) Não apresenta satisfação em relação ao que ouve. 
D) Demonstra ansiedade em relação ao assunto abordado.  
 

10 
Considerando as especificidades que as categorias gramaticais apresentam, assinale a afirmativa correta acerca dos 
termos destacados em “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim!” 
A) Tanto a primeira quanto a segunda ocorrência do vocábulo “bem” indicam um mesmo sentido produzido no período.  
B) Apesar de pertencerem à mesma categoria gramatical, os vocábulos destacados diferem-se quanto às circunstâncias 

por eles indicadas.  
C) Em “te ver bem”, a categoria gramatical a que pertence o termo destacado é variável, já o destacado em “bem longe” 

pertence a uma categoria invariável.  
D) Caso o vocábulo “te”, empregado no trecho destacado, fosse substituído por qualquer outro pronome, apenas a 

primeira ocorrência de “bem” seria alterada.  
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MATEMÁTICA 
 

11 
De acordo com as regras do raciocínio lógico-matemático, qual das alternativas a seguir é equivalente à proposição: 
“Se o cachorro está doente, então o tutor lhe forneceu ração de má qualidade”? 
A) Se o tutor lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro está doente. 
B) O cachorro não está doente ou o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
C) Se o cachorro não está doente, então o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
D) Se o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro não está doente. 
 

12 
Todas as proposições apresentadas a seguir são verdadeiras:  
 Não irei ao Norte do país ou me mudarei para a Europa. 
 Irei ao Norte do país e o Estado não está em dívida. 
 Se não me mudarei para a Europa, então o Estado está em dívida. 
Sendo assim, qual das alternativas é necessariamente verdadeira? 
A) Se irei ao Norte do país, então o Estado está em dívida. 
B) Se me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
C) Se o Estado não está em dívida, então não irei ao Norte do país. 
D) Se não me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
 

13 
José, Marcelo e Diogo estavam em um bar discutindo sobre futebol. Cada um é torcedor de um dos seguintes times: 
Flamengo, Corinthians e Internacional. Durante a discussão, os três decidiram pedir uma bebida para se refrescarem, 
sendo que cada um pediu um tipo diferente de bebida entre as seguintes opções: cerveja, suco e refrigerante. Sabe-se 
que: 
 O torcedor do Internacional pediu suco; 
 Marcelo não pediu cerveja; e, 
 Diogo não torce para o Corinthians e pediu refrigerante. 
Com base nessas informações, qual alternativa apresenta uma proposição lógica verdadeira? 
A) Se José pediu cerveja, então Diogo torce para o Internacional. 
B) Se Diogo torce para o Flamengo, então Marcelo não pediu suco. 
C) Se Diogo não torce para o Corinthians, então Marcelo torce para o Flamengo. 
D) Se Marcelo não torce para o Internacional, então Diogo torce para o Flamengo. 
 

14 
Cascão estava conversando com Mônica e fez a seguinte afirmação: “Sou estudioso e tomo banho todos os dias”. 
Sabendo-se que a afirmação apresentada é falsa, pode-se concluir que Cascão: 
A) Algum dia não toma banho e não é estudioso. 
B) Algum dia não toma banho ou não é estudioso. 
C) Não toma banho nenhum dia e não é estudioso. 
D) Não toma banho nenhum dia ou não é estudioso. 
 

15 
Sabendo-se que a proposição: “Se estou feliz e consigo ser aprovado, então no futuro serei bem-sucedido” é falsa, qual 
alternativa apresenta uma proposição verdadeira? 
A) No futuro serei bem-sucedido e estou feliz. 
B) Não estou feliz ou não consigo ser aprovado. 
C) Se não consigo ser aprovado, então não estou feliz. 
D) Se no futuro não serei bem-sucedido, então não consigo ser aprovado. 
 

16 
Em uma eleição para representante de bairro havia dois candidatos: A e B. O candidato A recebeu 32,5% dos votos 
enquanto o candidato B recebeu 44 votos a mais, sendo eleito com 60% dos votos. Sabendo-se que os demais votos 
foram nulos ou em branco, pode-se afirmar que o candidato A obteve quantos votos? 
A) 22 
B) 44  
C) 48 
D) 52 
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17 
Ronaldo, professor de matemática, tem uma coleção de relógios de parede. São relógios de vários tamanhos e modelos, 
alguns são digitais, outros analógicos com dois ou três ponteiros e alguns ainda contam com as duas opções, ou seja, são 
analógicos e contam com o display digital. Certo dia, um amigo perguntou a Ronaldo qual era o tamanho de sua coleção de 
relógios e sua resposta foi a seguinte: “Sou um apaixonado por relógios, principalmente os de ponteiros. Tenho relógios de 
vários modelos e consigo saber as horas e os minutos em todos eles, mas não sei ao certo a quantidade. Sei que no total são 
30 relógios que possuem ponteiros das horas e apenas 10 relógios que possuem o ponteiro dos segundos. Para quem não 
sabe ver a hora em relógio de ponteiro, informo que metade da minha coleção tem display digital, porém, infelizmente, 14 
dos meus relógios não contam com ponteiros”. Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Ronaldo tem mais de 50 relógios no total. 
B) Ronaldo tem 27 relógios que possuem display digital.  
C) Ronaldo tem mais relógios sem ponteiros do que relógios com ponteiros. 
D) Ronaldo tem 8 relógios que possuem ponteiros e display ao mesmo tempo. 
 
18 
Observe a seguinte tabela lógica: 
 

10 0 1 2 3 4 

1 9         

2   18       

3     X     

4       32   

5         34 
 

Qual é o número que substitui corretamente o X da tabela? 
A) 20 
B) 22 
C) 24 
D) 26 
 
19 
Ao final de um dia de trabalho, o proprietário de uma empresa de mudanças informou que um dos seus contratantes 
havia ficado tão satisfeito com a rapidez e o cuidado que seus quatro funcionários: Antônio, Brito, Cléber e Diones 
tiveram ao descarregar o caminhão que resolveu dar R$ 250,00 para que fossem divididos entre eles da forma que 
julgassem mais justa possível. Assim, ficou decidido que a divisão do dinheiro fosse de acordo com o rendimento no 
trabalho feito por cada um, sendo que: 
 Antônio mereceu metade do dinheiro, pois havia carregado metade das caixas; 
 Brito ficou com R$ 80,00, pois havia carregado 32% das caixas; e, 
 Cléber recebeu R$ 35,00, uma vez que carregou 5 caixas a mais que Diones. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Brito carregou 9 caixas a mais que Cléber. 
B) Antônio carregou 7 caixas a mais que Brito. 
C) Diones carregou 10 caixas a menos que Brito. 
D) Cléber carregou 12 caixas a menos que Antônio. 
 
20 
No mundo moderno, muitas pessoas utilizam as redes sociais para gerar conteúdo para entretenimento, como os vídeos curtos 
que são febre em várias redes sociais. Para quem gera o conteúdo, é importante sempre estar publicando algo novo, pois quem 
assiste costuma “maratonar” esses vídeos com facilidade. Considere que Joãozinho começou a assistir aos vídeos de um in-
fluenciador digital que posta rigorosamente 4 vídeos por dia e já tem em sua página um total de 300 vídeos curtos. Após apenas 
10 dias acompanhando esse canal, Joãozinho se assustou ao descobrir que já havia assistido a 40% de todos os vídeos postados 
pelo influenciador. Pensando que poderia estar gastando muito tempo assistindo a esses vídeos, ele se limitou a assistir apenas 
um vídeo por dia. Sendo assim, se o influenciador continuar postando 4 vídeos diariamente e Joãozinho passar a assistir apenas 
um vídeo por dia, quantos dias serão necessários para que a taxa de vídeos assistidos por ele passe a ser de 30%? 
A) 60 
B) 90 
C) 170 
D) 230 
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INFORMÁTICA 
 

21 
Considere um usuário que estava trabalhando com o Microsoft Excel 2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil e, 
ao inserir dados em uma determinada planilha, adicionou um intervalo não adjacente a uma seleção de células por meio 
das teclas de seta. Diante do exposto, é correto afirmar que, para realizar tal ação, esse usuário acionou, inadvertidamente, 
a tecla SHIFT juntamente com a tecla: 
A) F3 
B) F5 
C) F7 
D) F8 
 

22 
No Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, realizar tarefas comuns com o auxílio dos atalhos de 
teclado agiliza o serviço a ser realizado. Para reduzir o tamanho da fonte utilizada em 1 ponto, é possível utilizar um atalho 
de teclado; assinale-o. 
A) CTRL + [   
B) CTRL + ] 
C) CTRL + { 
D) CTRL + }                                                                                              
 

23 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para compartilhar uma apresentação por 
e-mail com qualquer pessoa, basta exibir a guia “Compartilhar” do modo de exibição: 
A) Normal. 
B) Bakstage. 
C) Exibição de Leitura. 
D) Exibição de Estrutura de Tópicos. 
 

24  
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, há uma tecla que serve para fazer letras maiúsculas e 
acessar a segunda função de uma tecla, funcionando somente ao ser pressionada simultaneamente com outra tecla; assinale-a. 
A) Shift 
B) Caps Lock 
C) Backspace 
D) PrtScr (Print Screen)  
 

25 
Vírus de computador “é um código (programa) que tem a capacidade de se replicar pela modificação de outros arquivos 
e/ou programas, inserindo códigos com possibilidade de posterior replicação”. Normalmente, os vírus de computador 
seguem algumas fases de execução. São consideradas fases de execução dos vírus, EXCETO: 
A) Ação. 
B) Infecção. 
C) Ativação. 
D) Dormente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
A homologia é um dos mais importantes conceitos para anatomia comparada. De acordo com Hennig, homologias podem ser 
distinguidas entre ancestrais e derivadas; quando essas características (ancestrais e derivadas) são compartilhadas por mais 
de um grupo são conhecidas, respectivamente, por: 
A) Plesiomorfias e apomorfias. 
B) Sinapomorfias e homoplasias. 
C) Simplesiomorfias e sinapomorfias. 
D) Autapomorfias e simplesiomorfias. 
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27 
Analise os dois tipos de agrupamento definido por Hennig para um conjunto de seres vivos: 
I. Taxons cujos caracteres diagnósticos são homoplasias. 
II. Taxons cujos caracteres diagnósticos são simplesiomorfias. 
A relação está correta em 
A) I. Polifilético II. Parafilético 
B) I. Parafilético II. Polifilético 
C) I. Polifilético II. Monofilético 
D) I. Parafilético II. Monofilético 
  

28 
O fígado e as células musculares são os primeiros locais em que o organismo humano armazena energia. A energia 
proveniente da dieta é armazenada na forma de glicogênio nessas células. Quando os depósitos de glicogênio estão 
completos, qualquer excesso de energia adicional é geralmente armazenado na gordura de células adiposas. Quando 
menos calorias são ingeridas do que são gastas, em geral, o corpo humano gasta primeiro:  
A) Gordura e depois recorre ao glicogênio dos músculos e do fígado. 
B) Glicogênio dos músculos e gordura e depois recorre ao glicogênio do fígado. 
C) Glicogênio do fígado e depois recorre ao glicogênio dos músculos e à gordura. 
D) Glicogênio dos músculos e depois recorre ao glicogênio do fígado e à gordura. 
 

29 
Analise o cladograma a seguir. 

 
É correto afirmar que: 
A) A, B e C não têm nenhum ancestral em comum. 
B) B e C têm um grupo ancestral em comum que não é ancestral de A. 
C) A e C têm um grupo ancestral em comum que não é ancestral de B. 
D) A e B têm um grupo ancestral em comum que não é ancestral de C. 
 

30 
Observe o cladograma a seguir. 

 
 

“Podemos afirmar que o cladograma contém uma politomia com _________ ramos, sendo ________ táxons terminais 
e uma __________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) cinco / dois / tritomia 
B) oito / quatro / tritomia 
C) oito / dois / tetratomia 
D) cinco / quatro / tetratomia 
 
31 
A água desempenha várias funções nos seres vivos, tanto como meio para reações como também dissolvendo várias substâncias, 
atuando, assim, como importante solvente. A quantidade e a distribuição de água no organismo humano podem ter variações 
estando relacionada com a atividade metabólica nos tecidos. Um bom exemplo são os embriões, que apresentam uma alta 
atividade metabólica em comparação com indivíduos idosos. Isso acontece porque: 
A) Em tecidos mais jovens são dissolvidos menos soluto.  
B) Tecidos mais jovens apresentam um baixo teor de água. 
C) O alto teor de água nos tecidos velhos faz diminuir seu metabolismo. 
D) O teor de água nos tecidos mais jovens é mais elevado do que nos tecidos mais velhos. 
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32 
Na classificação filogenética, as relações de parentesco podem ser representadas de duas maneiras: sequenciação e 
subordinação. Sobre esses dois métodos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Táxon irmão sempre tem a mesma categoria taxonômica.  
II. Os ramos laterais sucessivos são associados à mesma categoria taxonômica.  
III. Todos os grupos monofiléticos do cladograma têm um nome próprio e estão representados na classificação.  
IV. Alguns grupos monofiléticos que incluem táxons terminais sucessivos em uma filogenia permanecem sem denominação.  
As afirmativas que se referem ao método de subordinação são apenas   
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
 

33 
“Em humanos, a regulação da temperatura corporal é realizada por um sistema complexo, com base em mecanismos 
de retroalimentação. Os sensores para termorregulação são concentrados no _______________, onde, em seu interior, 
um grupo de ________________ funciona como termostato, respondendo a temperaturas corporais fora de uma faixa 
de normalidade mediante a ativação de mecanismos que promovem o ganho e a perda de calor.” Assinale a alternativa 
que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) bulbo / nervos 
B) hipotálamo / nervos 
C) bulbo / células nervosas 
D) hipotálamo / células nervosas  
 

34 
Analise a imagem a seguir. 

 
(Figueiró, 2015. Adaptado.) 

 

A imagem se trata de especiação alopátrica por: 
A) Vicariância: quando há um evento de divisão de alguns indivíduos que levou à colonização de um novo local.  
B) Efeito fundador: quando há um evento de divisão de alguns indivíduos que levou à colonização de um novo local. 
C) Efeito fundador: quando a área original da espécie se fragmenta em duas ou mais partes em razão do aparecimento de 

uma barreira física. 
D) Vicariância: quando a área original da espécie se fragmenta em duas ou mais partes em razão do aparecimento de uma 

barreira física. 

 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL – BIOLOGIA 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 10 - 𑄻 

35 
“A Biogeografia utiliza algumas formas de abordagens distintas para estudar o entendimento da distribuição dos seres 
vivos e sua resultante no conjunto da paisagem. Uma delas representa o estudo da identificação e mapeamento das 
áreas de distribuição de diferentes táxons, como a origem e as transformações sofridas por elas ao longo da sua história 
evolutiva.” Esse tipo de abordagem se refere à: 
A) Ecológica. 
B) Corológica. 
C) Geoecológica. 
D) Biocenológica. 
 

36 
Sobre a respiração celular, analise as afirmativas a seguir. 
I. É na glicólise que ocorre o processo de degradação da glicose em uma molécula de piruvato. 
II. Em eucariontes, o piruvato entra na mitocôndria e é oxidado a um composto chamado acetil-CoA. 
III. Em procariontes é na mitocôndria que ocorre a degradação completa da glicose em dióxido de carbono. 
IV. A cadeia transportadora de elétrons aceita elétrons dos produtos degradados das primeiras duas fases. 
V. O mecanismo de fosforilação oxidativa gera menos ATP que o mecanismo de fosforilação em nível de substrato. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e IV.  
B) II e IV. 
C) I, III e V. 
D) II, IV e V.   
 

37 
A mais elaborada adaptação para a dieta de um herbívoro evoluiu nos animais chamados ruminantes, que incluem a 
ovelha, a vaca e o veado. Esses animais apresentam em seu estômago quatro camadas: retículo; rúmen; abomaso; e, 
omaso. Sobre essas câmaras que ajudam no processo digestório é correto afirmar que: 
A) No abomaso, a parte da água, do alimento engolido novamente, é removida. 
B) No rúmen e no retículo, há micro-organismos mutualistas, que digerem a celulose presente no material vegetal. 
C) É no retículo que ocorre a remoção de toda a água do alimento, novamente engolido, e a decomposição das fibras.     
D) Depois que o alimento perde parte da água removida no omaso, ele passa para o rúmen para a digestão das enzimas.   
 

38 
O ajuste entre o ambiente e a natureza dos organismos diversas vezes pode ser visto como uma similaridade de forma 
e comportamento entre os seres vivendo em um ambiente semelhante, mas pertencentes a ramos diferentes da árvore 
evolutiva. Um exemplo são algumas pteridófitas e muitas espermatófitas que utilizam o apoio de outras plantas para 
ascender no dossel da vegetação e, assim, ter acesso a mais luz. Em muitas famílias distintas, essa capacidade de 
ascender evoluiu, e órgãos completamente diversos se transformaram em estruturas escandentes chamadas análogas. 
Quando isso ocorre, podemos afirmar que há: 
A) Evolução paralela. 
B) Evolução divergente. 
C) Evolução convergente. 
D) Processo evolutivo de radiação. 
 

39 
Na respiração celular não há oxidação da glicose em uma única etapa. A glicose é decomposta em uma série de etapas, cada 
uma catalisada por uma enzima. Os elétrons são removidos da glicose e, numa reação de oxidação, cada elétron viaja com 
um próton (como um átomo de hidrogênio), que não são transferidos diretamente para o oxigênio, e sim costumam ser 
passados a um carreador de elétrons, o NAD+, uma coenzima bem apropriada como carreador de elétrons, pois pode alternar 
facilmente entre o estado oxidado (NAD+) e o estado reduzido (NADH). Sobre essa coenzima, é INCORRETO afirmar que: 
A) É um derivado da vitamina niacina.  
B) Tem sua carga neutralizada quando é reduzida a NADH. 
C) Funciona em diversas etapas redox durante a decomposição da glicose. 
D) Sua molécula consiste em três nucleotídeos ligados por seus grupos fosfatos. 
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40 
Ao comparar a fermentação com a respiração aeróbia e anaeróbia, é possível afirmar que as três rotas utilizam a 
glicólise para oxidar glicose e outros combustíveis orgânicos em piruvato, com uma produção líquida de 2 ATP. O NAD+ 
é o agente oxidante que aceita elétrons do alimento durante a glicólise. Em relação ao aceptor final de elétrons, é 
correto afirmar que: 
A) A respiração anaeróbia utiliza oxigênio. 
B) A respiração aeróbia utiliza acetaldeído. 
C) A fermentação utiliza piruvato e acetaldeído. 
D) A fermentação e a respiração aeróbica utilizam o oxigênio.   
 

41 
Dois tipos de fotossistemas são encontrados na membrana dos tilacoides, o fotossistema I (PSI) e o fotossistema II 
(PSII). Cada um tem um complexo característico do centro de reações e apresenta um tipo particular de aceptor 
primário de elétrons próximo a um par de clorofila a associado a uma proteína específica. Esses complexos são muito 
importantes no processo de fotossíntese. Diante do exposto, é correto afirmar que: 
A) O PSI atua primeiro nas reações luminosas. 
B) É no PSII que ocorre o fluxo cíclico de elétrons. 
C) Somente no PSI ocorre o fluxo linear de elétrons.  
D) A clorofila a do centro de reação do PSI é conhecida como P700. 
 

42 
Durante uma perícia ambiental, o profissional se deparou com a seguinte situação: “uma lagoa natural, rasa, que recebe 
lançamento de matéria orgânica rica em N e P (esgoto), apresentou uma mortandade de peixes significativa ocorrida 
por volta das 16h, à temperatura ambiente de 40° C”. O que pode ter contribuído diretamente e influenciado tais 
condições para a ocorrência dessa mortandade ictiológica? 
A) A mata ciliar da lagoa pode ter lançado cargas de estrogênio e o material particulado nocivo quando a temperatura 

passou dos 22° C. 
B) Ocorreu uma epidemia de parasitas intestinais na população ictiológica derivada dos poluentes atmosféricos lançados 

pelas indústrias da região. 
C) Aves migratórias oriundas de regiões produtoras de biocidas à base de magnésio e manganês podem ter lançado fezes 

ricas destas substâncias na lagoa. 
D) A conjunção de fatores como recebimento de efluentes ricos em N e P, temperaturas em alta ao longo do dia, lagoa 

rasa (com pouca recirculação de água) e bactérias aeróbicas ocasionou a depleção dos níveis de OD na água. 
 

43 
São quesitos variados que devem ser considerados no planejamento urbano de modo a evitar a alteração da qualidade 
das águas, do ar e do solo, EXCETO: 
A) Nos aterros sanitários de pequeno porte (aqueles com disposição diária de até vinte toneladas de resíduos sólidos 

urbanos), é admitida a disposição final de resíduos sólidos domiciliares, de resíduos de serviços de limpeza urbana, de 
resíduos de serviços de saúde, bem como de resíduos sólidos provenientes de pequenos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de prestação de serviços. 

B) O órgão ambiental competente só poderá autorizar a instalação e a operação de cemitérios horizontais nas cidades se 
o nível inferior das sepulturas estiver a uma distância de pelo menos um metro e meio acima do mais alto nível do 
lençol freático, medido no fim da estação das cheias. Caso esta especificação não possa ser atendida, os sepultamentos 
devem ser feitos acima do nível natural do terreno. 

C) O Plano de Controle de Emissões Atmosféricas deverá conter: abrangência geográfica e regiões a serem priorizadas; 
identificação das principais fontes de emissão e respectivos poluentes atmosféricos; e, diretrizes e ações com 
respectivos objetivos, metas e prazos de implementação. Os órgãos ambientais estaduais e distrital elaborarão, a cada 
três anos, relatório de acompanhamento do plano, indicando eventuais necessidades de reavaliação, garantindo a sua 
publicidade. 

D) A impermeabilização da fundação e das laterais de um aterro sanitário tem a função de proteger e impedir a lixiviação 
do chorume para o subsolo e aquíferos confinados existentes. No Brasil, a exigência mínima para a contenção de 
lixiviados não perigosos é de que as camadas de fundo e laterais consistam de uma camada simples, podendo ser de 
areia compactada de permeabilidade inferior a 102 mbar/mm ou geomembranas de propano de alta densidade com 
espessura mínima de 100 mm3. 
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44 
Em relação à Lei Federal nº 9.605/98, assinale a afirmativa INCORRETA.   
A) Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas na Lei 

Federal nº 9.605/1998, para efeito do exercício do seu poder de polícia.  
B) A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, 

mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade.  
C) O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios não 

substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência, ou seja, são cumulativas. 
D) As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o 

contraditório. Uma multa por infração ambiental poderá se situar apenas entre R$ 50 e R$ 50.000.000.  
 

45 
Considerando os conceitos gerais das legislações relevantes relacionadas à conservação, analise as afirmativas a seguir. 
I. Segundo a Lei Federal nº 9.605/1998, são circunstâncias que atenuam a pena: o baixo grau de instrução ou escolaridade do 

agente; o arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da 
degradação ambiental causada; a comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental; a 
colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.  

II. As unidades de conservação integrantes do SNUC, de acordo com a Lei nº 9.998/2020, dividem-se em dois grupos, 
com características específicas: as Unidades de Proteção Intramodal e as Unidades de Sustentabilidade Holística. 

III. De acordo com a Lei Federal nº 9.795/1999, o Poder Público, inclusive em nível municipal, incentivará, dentre outras medidas, 
a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e campanhas educativas, 
e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente e a participação de empresas públicas e privadas no 
desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-               
-governamentais. 

IV. A Portaria IBAMA nº 1.522/1989 incluiu o peixe-boi marinho, ou manati (Trichechus manatus), na lista oficial de 
espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Esta espécie é observada em determinados trechos do litoral do 
Rio Grande do Norte. 

V. CITES trata-se da Convenção Interamericana de Translado e Exportação Sustentável, assinada pelo Brasil, em 1995, 
para regular o comércio de espécies da flora, prevenindo-as do perigo de extinção, quando a ameaça for o desmata-
mento sem autorização do órgão ambiental municipal. 

VI. A Lei Federal nº 9.605/1998 estabelece a pena de detenção de dez a vinte anos, exclusivamente, a quem provocar, 
pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em 
rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e IV. 
B) III e VI. 
C) I, II e V. 
D) I, III e IV. 
 

46 
“Áreas-chave com grande diversidade biológica e altos níveis de endemismo, que estão sob perigo imediato de 
extinções de espécies e de destruição de habitats, e que devem ser prioridade para preservação e conservação.” A 
informação se refere a: 
A) Wetlands. 
B) Hot-Spots.  
C) Corredores ecoantrópicos. 
D) PSA (Pontes de Serviços Ambientais). 
 

47 
Para a maior parte das atividades degradadoras do meio ambiente, é possível obter a valoração econômica dos danos 
ambientais associados. Para a poluição de certo rio ocasionada pelo lançamento de efluentes podem ser considerados 
os seguintes aspectos, EXCETO: 
A) Custo para elaboração e implantação de projeto de despoluição. 
B) Custo de implantação dos sistemas de tratamento dos efluentes. 
C) Contratação de empresa e técnicos habilitados; custo de análises físico-químicas da água. 
D) Plantio e manutenção de mudas de espécies exóticas, exclusivamente, visando à recomposição das Áreas de Preser-

vação Permanente, segundo a legislação.  
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48 
Em relação ao licenciamento ambiental, à avaliação de impactos ambientais e à legislação relacionada, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não 

execução do projeto, assim como definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se 
localiza, estão entre as diretrizes gerais de um estudo de impacto ambiental.  

II. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença 
(LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de 
exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de seis meses a contar do ato de protocolar o 
requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência 
pública, quando o prazo será de até doze meses.   

III. Os empreendimentos e atividades, para seu pleno funcionamento, deverão ser licenciados em todos os níveis de 
competência possíveis, e não apenas em um nível. 

IV. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença. A licença com o maior 
prazo de validade possível é a ‘Licença de Operação (LO)’ com, no máximo, dez anos.  

V. Diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, 
inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos, para a execução do estudo de impacto ambiental, só podem ser 
fixados pelo IBAMA ou CONAMA, exclusivamente. Aos órgãos ambientais estaduais e municipais é vedado fixar tais diretrizes. 

VI. Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes à realização do estudo de impacto 
ambiental, tais como: coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, análises de 
laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e 
fornecimento de pelo menos cinco cópias. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II, IV e V. 
B) III, V e VI. 
C) I, II, III e V. 
D) I, II, IV e VI. 
 

49 
Sobre a poluição ambiental, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O biogás originado de aterros sanitários é composto de vários gases, principalmente metano (CH4) e dióxido de carbono 

(CO2), que, juntos, constituem, aproximadamente, 99% de seu total. 
B) Óxidos de enxofre provenientes de fontes antropogênicas, como combustão (refinarias, centrais térmicas, veículos 

diesel) podem ocasionar aumento da acidez das chuvas e danos aos materiais urbanos e aos solos, assim como danos 
ao sistema respiratório dos seres vivos, incluindo o homem. 

C) Em regiões tropicais e subtropicais, o lançamento de efluentes domésticos ricos em peróxido de hidrogênio e fosfatase 
hidrolítica pode ocasionar o fenômeno conhecido como eutrofização e um consequente aumento da população de 
plantas aquáticas que podem causar problemas, como a couve-d’água (Pistila extratiotica) e aguapetra (Eixormia 
cassiopeia).  

D) Usinas de geração elétrica, siderúrgicas, refinarias e certos tipos de plantas industriais que usam água para o resfriamento em 
seu processo produtivo devolvem a água aquecida a rios e lagos, a qual pode ocasionar poluição térmica e uma consequente 
redução de oxigênio na água do corpo receptor, causando menor e mais lenta decomposição de poluentes orgânicos, assim 
como danos à vida aquática.  

 
50 
São considerados fundamentos da biologia da conservação, EXCETO: 
A) Espécies que, por exemplo, necessitam de habitats grandes, de grande porte, com pouca variabilidade genética e que 

requerem nichos especiais, são aquelas mais vulneráveis à extinção.  
B) A fragmentação de um habitat aumenta drasticamente a sua quantidade de bordas; o microambiente em uma borda 

de fragmento é diferente daquele do interior da floresta. Dentre os principais efeitos de borda pode-se citar o aumento 
da luminosidade, da temperatura, da umidade e do vento.  

C) Em geral, a conservação in situ é muito mais dispendiosa do que a conservação ex situ; ou seja, é muito mais oneroso 
ao poder público preservar e manter uma população de, por exemplo, tamanduás-bandeira em uma unidade de 
conservação do que proteger o mesmo número de indivíduos em um zoológico. 

D) Reservas grandes são mais adequadas do que as pequenas para manter muitas espécies por causa dos tamanhos 
maiores das populações e, ainda, da maior variedade de habitats que elas contêm. Contudo, reservas pequenas bem 
manejadas também têm seu valor, principalmente para a proteção de muitas espécies vegetais, invertebrados e 
pequenos vertebrados. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




