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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (13 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O GABARITO  será publicado no dia 02/10/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA 

a partir do dia 27/10/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 12, de 26/07/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Meio Ambiente – BIÓLOGO 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) A Educação Ambiental não deve ser 
trabalhada sob um único aspecto, 
demandando o trabalho conjunto de 
diversos profissionais, que contribuem 
com suas habilidades e competências 
específicas para os trabalhos desta área. 
Analise as afirmativas abaixo que traz 
alguns dos PRINCÍPIOS BÁSICOS DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL e assinale a 
alternativa INCORRETA :  
 
A) A Educação Ambiental deve investir 
no valor e na busca da cooperação local, 
nacional e internacional para a 
prevenção e resolução dos problemas 
ambientais. 
B) A Educação Ambiental deve se 
basear no pensamento crítico e inovador, 
em qualquer tempo ou lugar, nos modos 
formal, não-formal e informal, 
favorecendo a transformação e a 
construção da sociedade. 
C) A Educação Ambiental deve 
dissociar-se das condições ambientais 
atuais, considerando apenas a 
perspectiva histórica. 
D) A Educação Ambiental deve se 
utilizar de vários ambientes educativos e 
vários métodos de comunicação e 
conhecimento sobre o meio, enfocando 
práticas e experiências pessoais. 
 
 
02) Os rastros deixados pelo homem em 
sua trajetória sobre a Terra são amplos, 
frequentemente visíveis e, inúmeros 
deles, são profundos. Uma grande fração 
da superfície terrestre foi transformada 
de ambiente natural a ambiente 
antrópico, com benefícios quase que 
exclusivos à espécie humana. Porém, as 
práticas em ambientes naturais têm sido 
cada vez mais utilizadas, em ambientes 

formais ou informais de educação. Isto é 
relevante para a Educação Ambiental, 
pois os indivíduos nelas envolvidos, 
gradativamente, incorporam uma ética 
direcionada à conservação dos ambientes 
utilizados e transformados pelo homem 
(DIAS, 2003). Em relação a esta área da 
formação humana, desenvolvida na 
busca de soluções aos problemas 
ambientais, analise as afirmativas abaixo 
e verifique qual delas é INCORRETA : 
 
A) Alguns modelos de simulação já 
sugeriram que, se toda a Amazônia fosse 
transformada em pastagens, haveria um 
aumento de temperatura e uma redução 
na pluviosidade, além de alterações nos 
padrões de circulação atmosférica, sobre 
toda a região.  
B) A pegada ecológica demonstra a 
independência contínua da humanidade 
em relação aos recursos da natureza. 
C) Os sistemas naturais são harmônicos, 
estáveis e resilientes. A resiliência cresce 
com a diversidade. 
D) Nos socioecossistemas urbanos, o 
combustível fóssil tem substituído a 
energia radiante, no desenvolvimento da 
maior parte das atividades antrópicas. 
 
 
03) Os ecossistemas urbanos são 
florestas de concreto que substituíram 
áreas naturais, como campos, matas e 
outros biomas, com suas respectivas 
faunas e floras. As cidades são 
conhecidas como “ilhas de calor”. 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, 
aquela que NÃO justifica esta realidade, 
quando as cidades são comparadas com 
os campos. 
 
A) A estrutura da cidade funciona 
como um labirinto de refletores, para a 
parte da energia calorífica que não é 
absorvida. 
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B) Os materiais utilizados na 
construção de edifícios e vias de acesso, 
nas cidades, têm calor específico maior, 
armazenando mais calor ao final do dia e 
resfriando mais gradualmente, do que no 
campo. 
C) Nas cidades, as estruturas mais 
altas reduzem a turbulência atmosférica, 
aumentando a quantidade de calor que 
pode ser removida do ambiente. 
D) No campo, o calor tende ser 
armazenado nas partes mais altas da 
vegetação arbórea, ou ser refletido para a 
troposfera, enquanto nas cidades é muito 
mais armazenado. 
 
 
04) Segundo Rachel Carson, em seu 
livro The Sense of Wonder, o homem 
precisa vivenciar experiências positivas 
com o mundo natural, a fim de amá-lo e 
valorizá-lo. A observação mais detalhada 
de um cupinzeiro, por exemplo, pode 
nos demonstrar os recursos e as 
estratégias adotadas por estes insetos, 
visando sua sobrevivência. Sobre esta 
associação de seres vivos, analise as 
afirmativas abaixo, categorizando-as 
como verdadeiras ou falsas e assinale, 
depois, a alternativa CORRETA . 
 
I - Um cupinzeiro exemplifica uma 
associação entre indivíduos da mesma 
espécie, que se caracteriza como uma 
sociedade. 
II - Estes agregados de cupins são 
escassos na maioria das regiões 
brasileiras.  
III - Os cupinzeiros apresentam 
organização social e neles podem existir 
outras espécies de organismos que 
coabitam o mesmo espaço de seus 
construtores. 
IV - O cupinzeiro funciona como 
estratégia de defesa ou de ataque, de 
reprodução, de armazenagem de 
alimentos, de comunicação. 
 
Considerando as afirmativas acima, 
assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, III e IV são 
verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV são 
verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I e IV são 
verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas II e III são 
verdadeiras. 
 
 
05) Os jardins botânicos são uma 
estratégia para a proteção, a longo prazo, 
da diversidade biológica e representam 
um recurso essencial para os esforços de 
conservação das plantas. O maior jardim 
botânico do mundo, o Royal Botanical 
Garden of England, em Kew, tem 
aproximadamente 25.000 espécies de 
plantas em cultivo, cerca de 10% do total 
mundial, das quais 2.700 encontram-se 
ameaçadas de extinção (PRIMACK e 
RODRIGUES, 2001). Sobre os Jardins 
Botânicos brasileiros e do exterior, são 
apresentadas algumas afirmativas 
abaixo. Analise-as e assinale a 
CORRETA : 
 
A) Os jardins botânicos não têm 
expressiva participação na contribuição 
para a conservação de espécies, 
priorizando o papel de educar o público 
visitante quanto às questões de 
conservação ambiental. 
B) A maioria dos jardins botânicos está 
situada na zona tropical. 
C) A maior parte das espécies vegetais 
concentra-se nas regiões temperadas. 
D) Além da produção de plantas, os 
jardins botânicos têm desenvolvido 
coleções de sementes ou bancos de 
sementes, retiradas do ambiente natural 
ou de plantas cultivadas. 
 
 
06) A moderna disciplina Biologia da 
Conservação fundamenta-se em vários 
pressupostos básicos, os quais 
representam um conjunto de asserções 
éticas e ideológicas que sugerem 
abordagens científicas e aplicações 
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práticas (PRIMACK E RODRIGUES, 
2001). Considerando estas asserções, 
avalie as afirmativas abaixo como 
verdadeiras ou falsas. 
 
I  (  ) A diversidade de organismos é 
considerada positiva e apreciada por 
visitantes de áreas naturais. 
II  (   ) A extinção prematura de espécies 
e de populações é positiva, mesmo 
quando resultante de atividade antrópica. 
III  ( ) A complexidade ecológica é 
negativa, daí as vantagens de manterem 
muitas espécies isoladas em cativeiro. 
IV  (  ) A diversidade biológica tem valor 
em si, pois cada espécie é única. 
 
A seguir assinale, abaixo, a alternativa 
que traz a sequência CORRETA  de 
respostas: 
 
A) V, V, F, V. 
B) V, F, F, V. 
C) F, V, F, V. 
D) F, V, V, F. 
 
 
07) A conservação de comunidades 
biológicas, através da proteção parcial 
ou integral, tem sido o modo mais eficaz 
de preservação de espécies, 
especialmente porque não dispomos de 
recursos e conhecimentos suficientes 
para mantê-las em cativeiro. O 
estabelecimento de áreas legalmente 
protegidas tem sido uma das alternativas 
para a conservação de espécies em áreas 
naturais ou in situ. A Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável de 
Mamirauá é um exemplo de unidade de 
conservação bem manejada. Sobre esta 
área legalmente protegida, analise as 
afirmativas que seguem e identifique, 
entre elas, a CORRETA : 
 
A) O relevo da área é determinado pela 
deposição e erosão dos sedimentos, 
causadas pelas cheias, daí a ocupação 
humana é caracterizada pela mobilidade. 

B) Uma característica marcante da 
Reserva é ser uma área de floresta de 
terra firme. 
C) Apresenta baixo grau de endemismo. 
D) Sua inundação é determinada pelo 
regime de cheias do Rio Amazonas. 

 
 
08) A UICN – União Internacional de 
Conservação da Natureza estabeleceu 
uma classificação das espécies com a 
finalidade de preservação daquelas 
consideradas “raras”. No entanto, os 
critérios utilizados para categorizar as 
espécies são subjetivos. Assim, Mace e 
Lande propuseram um sistema com três 
níveis de categorias baseados na 
probabilidade de extinção das espécies 
(PRIMACK e RODRIGUES, 2001) e, 
segundo esse sistema:  
 
A) As espécies críticas têm 30% ou mais 
de probabilidade de extinção no período 
de 5 anos ou 2 gerações. 
B) As espécies críticas têm 50% ou mais 
de probabilidade de extinção no período 
de 5 anos ou 2 gerações. 
C) As espécies ameaçadas têm 20% a 
30% de probabilidade de extinção no 
período de 20 anos ou 10 gerações. 
D) As espécies vulneráveis têm 10% a 
20% de probabilidade de extinção no 
período de 5 anos. 

 
 

09) Como instrumento para conservação 
dos recursos naturais, a legislação 
brasileira possui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC), que categoriza as unidades de 
conservação conforme suas 
características. Marque a alternativa que 
relaciona apenas unidades de 
conservação de proteção integral: 
 
A) Reserva Biológica, Estação 
Ecológica, Reserva Particular do 
Patrimônio Natural. 
B) Floresta Nacional, Monumento 
Natural, Refúgio de Vida Silvestre. 



 

 
Cargo: Especialista em Meio Ambiente – BIÓLOGO (Edital nº 12/2018)      4 

 

C) Reserva Biológica, Parque Nacional, 
Monumento Natural e Refúgio de Vida 
Silvestre. 
D) Floresta Nacional, Reserva Biológica, 
Reserva Particular do Patrimônio 
Natural. 

 
 
10) O objetivo principal da maioria dos 
grandes jardins zoológicos é estabelecer 
e manter populações de animais raros e 
ameaçados de extinção, de criação em 
cativeiro, e o sucesso destes programas 
tem aumentado devido à maior 
disseminação de conhecimentos sobre 
estas espécies. Bases de dados, registros 
de criação e livros de controle têm 
evitado a mortalidade dos espécimes, em 
função da deriva genética e da depressão 
endogâmica. Uma grande variedade de 
técnicas recentes tem auxiliado no 
aumento dos índices de reprodução de 
espécies em cativeiro. Algumas destas 
técnicas são oriundas da Medicina 
Humana e da Medicina Veterinária. 
Analise as afirmativas abaixo, que 
relacionam e descrevem algumas delas, e 
identifique qual delas é INCORRETA : 
 
A) Adoção cruzada: as mães de espécies 
comuns criam filhotes de espécies raras. 
B) Inseminação artificial: utilizada 
quando adultos não demonstram 
interesse pelo acasalamento ou 
encontram-se separados fisicamente. 
C) Transferência de embrião: 
implantação de ovos fertilizados de 
espécies raras em mães substitutas de 
espécies comuns. 
D) Incubação artificial: implantação de 
ovos fertilizados de espécies raras em 
mães substitutas de espécies comuns. 
 

 
11) Os metazoários são compostos de 
numerosas células diferenciadas em 
muitos tipos, as quais desempenham 
diferentes funções (divisão de trabalho). 
Muitas destas células são dispostas em 
camadas. Analise as afirmações abaixo, 

relativas aos metazoários, e assinale a 
INCORRETA : 
 
A) Entre os habitats dos invertebrados, o 
mar é um ambiente mais estável que rios 
e lagos, e estes mais estáveis que o 
ambiente terrestre. 
B) A maioria dos animais possui o 
mesmo tipo de simetria na fase 
embrionária e adulta. 
C) Os resíduos nitrogenados dos animais 
terrestres são, principalmente, excretados 
na forma de amônia, enquanto os dos 
animais aquáticos são excretados sob a 
forma de ureia ou ácido úrico, assim 
requerendo menor quantidade de água. 
D) As esponjas são consideradas 
parazoários porque, dentre os 
metazoários, são animais que não 
apresentam tecidos verdadeiros. 

 
 

12) Na história evolutiva dos animais, 
destaca-se o desenvolvimento das 
seguintes características: simetria 
bilateral, três folhetos germinativos, 
sistema digestório completo, cavidade 
corporal (celoma) e metameria. Com 
relação à ocorrência destas 
características em um espécime, assinale 
a alternativa INCORRETA : 
 
A) Todos os animais que possuem 
cavidade corporal têm três folhetos 
germinativos e sistema digestório 
completo. 
B) Existem animais que possuem 
sistema digestório completo e que 
apresentam cavidade corporal e simetria 
bilateral. 
C) Existem animais que possuem 
simetria bilateral, apresentam sistema 
digestório completo e são triploblásticos. 
D) Não existem animais com sistema 
digestório completo e com simetria 
radial secundária, que são triploblásticos. 

 
 

13) Áreas quentes e secas representam 
um estresse fisiológico mais severo para 
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os endotérmicos do que as condições 
polares.  As dificuldades que os 
endotermos encontram, nos desertos, 
resultam de uma reversão de suas 
relações normais com o ambiente.  A 
termoregulação endotérmica é mais 
eficaz quando a temperatura corporal de 
um animal é maior do que a temperatura 
do seu ambiente. Sobre estes 
mecanismos fisiológicos associados às 
variações térmicas ambientais, analise as 
afirmativas seguintes e assinale, dentre 
elas, a INCORRETA : 
 
A) Nos ambientes frios, como os 
polares, onde ocorre um aumento do 
gradiente entre a temperatura corporal do 
animal e a temperatura ambiental, o 
fluxo de calor é do animal para o seu 
ambiente. 
B) Em ambientes muitos quentes, como 
os desertos, sobretudo nos períodos 
diurnos, este gradiente – temperatura 
corporal/ambiental – também é 
aumentado. 
C) O resfriamento evaporativo é o 
mecanismo mais importante utilizado 
por um endotermo para reduzir sua 
temperatura corporal. 
D) O resfriamento evaporativo, nos 
desertos, tem utilidade limitada, pelo 
fato da água constituir-se num recurso 
bastante escasso. 

 
 

14) Os oceanos constituem, sob todos os 
aspectos, a maior porção da Biosfera.  
Recobrem 71% da superfície terrestre, 
têm profundidade média de 3,75 km e 
profundidade máxima próximo a 11 km. 
São considerados o berço da vida, 
abrigando mais de 200.000 espécies que 
se distribuem nas diferentes zonas 
horizontais e verticais, que podem ser 
distintas nestes ambientes. Considerando 
as zonações horizontal e vertical do 
ambiente marinho, considere as 
afirmativas abaixo e assinale a 
CORRETA : 
 

A) A zona pelágica está situada em torno 
dos continentes, estendendo-se até a 
borda da plataforma continental. 
B) A zona nerítica, na zonação 
horizontal, é a região do oceano aberto, 
ou seja, a massa de água à frente da 
plataforma continental. 
C) A zona litorânea é a zona entremarés, 
considerada muito rica pela grande 
quantidade de habitats e nutrientes 
disponíveis. 
D) As áreas menos produtivas dos 
oceanos concentram-se nas bordas dos 
continentes, que caracterizam sua zona 
fótica. 

 
 
15) É um dos maiores filos do Reino 
Animal, depois dos Arthropoda, e agrupa 
animais celomados, protostômios, que 
têm clivagem espiral e desenvolvimento 
determinado (mosaico). Muitos deles 
apresentam uma larva trocófora, e a 
maioria das classes apresenta rádula, 
como uma característica diagnóstica do 
grupo. Estamos nos referindo ao filo de 
invertebrados denominado: 
 
A) Mollusca. 
B) Annelida. 
C) Crustacea. 
D) Chelicerata. 
 
 
16) Qual dos critérios listados abaixo 
não procede para o estabelecimento de 
prioridades quanto às áreas potenciais 
para conservação de espécies: 

 
A) Área com grande riqueza em 
espécies. 
B) Área que apresenta alto grau de 
endemismo. 
C) Área com alto grau de proteção dos 
habitats. 
D) Área considerada como de proteção 
da biodiversidade mundial. 
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17) O oxigênio é considerado um fator 
abiótico limitante no meio aquático 
devido à: 

 
A) Alta resistência dos organismos 
aquáticos às baixas concentrações do 
mesmo. 
B) Baixa concentração desse gás nas 
águas frias e corrediças. 
C) Alta concentração do gás dissolvido 
nas águas aquecidas, em remansos. 
D) Solubilidade do gás na água. 

 
 

18) Os valores de Produtividade 
Primária Bruta (PPB), Respiração (R) e 
Biomassa (B) encontrados em dois tipos 
de florestas estão apresentados no 
quadro a seguir: 

 
 Floresta 

Equatorial 
sempre verde 

Floresta 
Temperada de 

Carvalhos 
PPB 100 t/ha 24 t/ha 
R 70 t/ha 10 t/ha 
B 400 t/ha 140 t/ha 

 
Assim, os valores da Produtividade 
Primária Líquida (PPL) da Floresta 
Equatorial sempre verde e da Floresta 
Temperada de Carvalhos são, 
respectivamente: 

 
A) 170 t/ha e 34 t/ha 
B) 470 t/ha e 150 t/ha 
C) 30 t/ha e 14 t/ha 
D) 170t/ha e 150 t/ha 
 
 
19) Diante da seguinte afirmação: O 
manguezal é habitado por plantas que 
crescem nas áreas costeiras lodosas, 
inundadas diariamente pelas marés altas. 
Assinale qual das alternativas abaixo é 
INCORRETA : 

 
A) O habitat de manguezal pode ser 
pensado como um deserto osmótico, 
embora as raízes das plantas estejam 
frequentemente imersas em água.  

B) O habitat impõe uma alta carga de 
sal, mas o alto potencial osmótico do 
ambiente de água salgada também torna 
difícil para as raízes assimilarem água. 
C) Não há espécies de manguezal que 
excluem sais de suas raízes por 
transporte ativo. 
D) Devido ao alto potencial osmótico do 
ambiente, muitos manguezais mantêm 
altas concentrações de solutos orgânicos 
em suas raízes e folhas para aumentar 
seu potencial osmótico. 

 
 
20) Em um lago onde se desenvolvem 
macrófitas aquáticas enraizadas e 
flutuantes, espera-se encontrar em 
amostras coletadas apenas na sub 
superfície da coluna de água, com o 
auxílio de uma rede de fitoplâncton: 

 
A) Alta γ-diversidade de espécies. 
B) Alta α-diversidade de espécies. 
C) Baixa γ-diversidade de espécies. 
D) Baixa β-diversidade de espécies. 

 
 

21) Em um processo de sucessão 
ecológica, as espécies vegetais que 
iniciam a recolonização do ambiente 
pertencem à seleção: 

 
A) r ou r-estrategistas. 
B) K ou K-estrategistas. 
C) r ou r-estrategistas e k ou K-
estrategistas, pois ambas são excelentes 
competidoras. 
D) r ou r-estrategistas e K ou K-
estrategistas, pois ambas são más 
competidoras. 

 
 

22) Em uma cadeia alimentar de 
herbivoria pertencem ao mesmo nível 
trófico os organismos: 

 
A) Que se alimentam de animais e 
vegetais vivos. 
B) Que estão separados dos vegetais 
(autótrofos) pelo mesmo número de elos. 
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C) Que se alimentam apenas de animais 
mortos. 
D) Que se alimentam de matéria vegetal 
em decomposição. 
 
 
23) O ciclo do Nitrogênio é considerado 
o mais complexo dos ciclos 
biogeoquímicos e este gás é o mais 
abundante na composição da atmosfera 
terrestre, não podendo ser fixado 
biologicamente na sua forma molecular 
(N2): 

 
A) Por bactérias aeróbicas, como 
Azotobacter. 
B) Por bactérias anaeróbicas, como 
Clostridium. 
C) Por organismos vegetais. 
D) Por bactérias simbiônticas, como 
Rhizobium. 

 
 

24) A utilização de quantidades 
excessivas de nitratos na agricultura e o 
aporte contínuo destes para os sistemas 
aquáticos, quando dissolvidos nas águas 
pluviais, não pode ser associada: 

 
A) À poluição das águas superficiais e à 
gradativa eutrofização do sistema.  
B) Ao aumento expressivo do número de 
espécies e estabilidade na frequência 
relativa de diversas espécies no sistema.  
C) Ao aumento instantâneo da 
produtividade no sistema aquático. 
D) À poluição das águas subterrâneas. 
 
 
25) Dajoz (2015) afirma que: “As 
chuvas ácidas originam-se de fenômenos 
naturais, bem como de emissões 
químicas variadas, que têm origem em 
diversas indústrias ou no gás de 
escapamento de veículos. Dentre os 
componentes das chuvas ácidas, é 
considerado fundamental”: 

 
A) O óxido de ferro. 
B) O dióxido de enxofre. 

C) O dióxido de silício. 
D) O ozônio. 

 
 
26) Pode-se dizer que a introdução 
(natural ou por ação do homem) de 
espécies exóticas (alóctones), em ilhas 
ou continentes: 

 
A) Causa aumento das espécies 
autóctones. 
B) Não afeta a diversidade local de 
espécies. 
C) As espécies autóctones, adaptadas e 
mais competitivas, nunca são afetadas. 
D) Causa declínio das espécies 
autóctones. 
 
 
27) De acordo com Dajoz (2015), o 
nitrogênio presente na matéria orgânica 
morta (particulada e dissolvida) 
depositada no solo é remineralizado 
mediante a participação de organismos 
decompositores que atuam em etapas 
sucessivas, possibilitando a ciclagem 
daquele elemento. Assinale a alternativa 
que indica a sequência COMPLETA  e 
CORRETA  de tais etapas: 

 
A) Nitrificação, amonificação e 
desnitrificação. 
B) Amonificação, nitrificação e 
desnitrificação. 
C) Nitrificação e amonificação. 
D) Desnitrificação, nitrificação e 
amonificação. 
 
 
28) A curva de sobrevivência de 
humanos, obtida quando se relaciona o 
log. do número de sobreviventes ao 
longo do tempo (no eixo de Y) com a 
idade em anos destes sobreviventes (eixo 
de X) resulta: 

 
A) Em uma curva côncava. 
B) Em uma linha decrescente e em 
diagonal, com “degraus”. 
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C) Em uma curva convexa. 
D) Em uma linha decrescente e em 
diagonal. 
 
 
29) Leia a questão a seguir e, então, 
assinale a alternativa INCORRETA .  
 
A curva de crescimento populacional 
sigmoide (logística) é definida pela 
equação abaixo. 

 

 
 

A) Este crescimento resulta da ação 
crescente de fatores danosos ou 
limitantes, que ocorrem na medida em 
que a população aumenta. 
B) Nesta equação que representa o 
crescimento logístico, a resistência 
ambiental não está representada.  
C) Esta equação que define a curva de 
crescimento logística inclui a 
representação de uma fase de 
crescimento exponencial. 
D) Nesta equação que define a curva de 
crescimento logística, K representa a 
capacidade de suporte máxima do 
ambiente. 
 
 
30) Ricklefs (2010) afirma: “Algumas 
espécies de salmão crescem rapidamente 
por vários anos e, então, executam um 
único episódio de reprodução”. Assinale 
qual das alternativas abaixo está 
INCORRETA : 

 
A) Nesta explosão reprodutiva as fêmeas 
convertem grande parte de sua massa 
corporal em ovos.  
B) Os machos perdem muita energia 
lutando e cortejando as fêmeas, e ambos 
os sexos morrem logo após a 
reprodução. 
C) Os ecólogos chamam a história de 
vida do salmão de iteroparidade.  

D) O salmão faz um esforço muito 
grande para migrar rio acima e alcançar 
suas áreas de reprodução, portanto, é 
vantajoso que não o faça repetidamente. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto: O trabalho e o meio ambiente 
 

    Quando pensamos em trabalho, logo 
nos vem a ideia de nosso esforço para 
realizá-lo ou do tempo que vamos gastar 
executando essa atividade. O que revela 
uma visão um tanto egoísta, pois nos 
viramos sempre para nós mesmos; se 
envolver dinheiro ou nota, aí sim que 
o eu mesmo fala mais alto. Antes de 
continuarmos esse “papo”, vamos tentar 
definir o que é trabalho. 
    Trabalho pode ser entendido como o 
resultado de uma ação sobre o meio, que 
o modifica de forma a trazer algum tipo 
de benefício para quem executa essa 
ação.  
    Veja que nessa conceituação 
aparecem os termos ação, meio, 
modificação e benefício. As 
preocupações humanas: a visão humana 
atual do que é o trabalho tem contribuído 
para uma postura individual, em que o 
que interessa é o benefício próprio, 
sendo ignoradas as modificações 
impostas ao meio. 
    Em um trabalho, estão sempre 
envolvidos: a mão de obra, a matéria-
prima, as ferramentas, o produto e os 
resíduos. Esse trabalho pode ser algo 
muito complexo como a produção de um 
automóvel numa linha de montagem ou 
até a execução de uma atividade 
proposta de matemática: nesse caso, a 
mão de obra é o aluno, a matéria-prima é 
seu conhecimento, as ferramentas são 
lápis, borracha, papel, etc., o produto é o 
próprio trabalho e os resíduos são as 
raspas de borracha, as tiras de madeira 
do lápis apontado, as unhas roídas etc. 
    Veja que nos preocupamos, antes de 
realizar o trabalho, basicamente, com as 
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longas horas “perdidas” para executá-lo 
e com o esforço mental e físico para sua 
realização. Após a execução, 
simplesmente, ficamos preocupados com 
a entrega e a valorização (nota dada ao 
produto de nosso esforço). 
 
Marcelo Nunes Mestriner. Trabalho e consumo. 
São Paulo: Ícone, 2000, p.27-8. 
  
Considere o excerto extraído do texto 
para responder as questões de nº 31 ao 
nº35 que trata sobre emprego de 
diferentes classes gramaticais na 
construção do texto escrito: 
 
“Quando pensamos em trabalho, logo 
nos vem a ideia de nosso esforço para 
realizá-lo ou do tempo que vamos gastar 
executando essa atividade. O que revela 
uma visão um tanto egoísta, pois nos 
viramos sempre para nós mesmos; se 
envolver dinheiro ou nota, aí sim que 
o eu mesmo fala mais alto. Antes de 
continuarmos esse “papo”, vamos tentar 
definir o que é trabalho.” 
 
 
31) O termo “Quando”, negritado no 
excerto tem a função gramatical de: 
 
A) Adjunto. 
B) Advérbio. 
C) Conjunção. 
D) Verbo. 

 
 
32) O vocábulo essa, em destaque no 
excerto, é classificado de acordo com 
sua classe gramatical por: 
 
A) Substantivo. 
B) Artigo. 
C) Preposição. 
D) Pronome. 
 
 
33) A palavra, um  tem classificação 
neste contexto como: 
 

A) Numeral. 
B) Substantivo. 
C) Artigo. 
D) Interjeição. 
 
 
34) O termo mesmo, ao ser analisado no 
contexto do excerto em tela, funciona 
como: 
 
A) Pronome. 
B) Preposição. 
C) Artigo. 
D) Preposição. 

 
 

35) O vocábulo trabalho, expresso no 
excerto, tem a classificação definida na 
alternativa: 
 
A) Adjetivo. 
B) Sujeito. 
C) Substantivo. 
D) Pronome. 

 
 
36) Leia o fragmento: 

 
“Veja que nessa conceituação aparecem 
os termos ação, meio, modificação e 
benefício. As preocupações humanas:” 
 
O sinal de dois pontos (:) expresso no 
final do período tem sua CORRETA  
definição na alternativa: 

 
A) Sinal de pontuação que determina 
uma citação, uma enumeração, um 
esclarecimento. 
B) Sinal de pontuação utilizado para 
iniciar um diálogo. 
C) Sinal de pontuação que anuncia uma 
citação, uma enumeração, um 
esclarecimento. 
D) Sinal de pontuação utilizado para 
questionamentos. 

 
Leia o seguinte excerto para 
responder as questões de nº 37 e nº 38:  
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“O que revela uma visão um tanto 
egoísta, pois nos viramos sempre para 
nós mesmos; se envolver dinheiro ou 
nota, aí sim que o eu mesmo fala mais 
alto. Antes de continuarmos esse 
“papo” , vamos tentar definir o que 
é trabalho.” 
 
37) Os termos em destaque (esse 
“papo”)  têm seu sentido: 
 
A) Denotativo. 
B) Conotativo. 
C) Irreal. 
D) Demonstrativo. 
 
 
38) O termo “papo”  aparece entre aspas, 
representado pelo sinal (“). É correto 
afirmar que o ponto de aspas deve ser 
utilizado quando: 
 
A) Anuncia uma citação, enumeração, 
um esclarecimento ou ainda síntese do 
que se acabou de dizer. 
B) Encerra um período ou períodos 
compostos do Discurso. 
C) Considera uma pausa entre um 
período e outro. 
D) Estabelece o encerramento de uma 
oração para início de outra no mesmo 
parágrafo. 

 
 
39) A respeito da identificação das 
características do texto em tela, de sua 
composição e de função social podemos 
dizer que tem sua classificação geral em 
gêneros textuais porque: 
 
A) É classificado de acordo com a 
origem dos termos do texto. 
B) É classificado de acordo com número 
de caracteres presentes no texto. 
C) É classificado de acordo com sua 
forma e tipologia textual. 
D) É classificado sintaticamente e 
morfologicamente. 

 
 

Considere o fragmento a seguir e os 
conhecimentos sobre Flexão verbal - 
valor semântico dos tempos e vozes 
verbais para analisar a questão de nº40. 
 
    “Veja que nos preocupamos, antes de 
realizar o trabalho, basicamente, com as 
longas horas “perdidas” para executá-lo 
e com o esforço mental e físico para sua 
realização. Após a execução, 
simplesmente, ficamos preocupados com 
a entrega e a valorização (nota dada ao 
produto de nosso esforço).” 
 
40) O verbo destacado “Veja” tem sua 
classificação sintática na alternativa: 
 
A) Verbo Intransitivo. 
B) Verbo de Ação. 
C) Verbo de Ligação. 
D) Verbo Transitivo. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
41) Nos termos da Resolução n.º 02 de 
05 de Março de 2002, denominada como 
o Código de Ética do Profissional 
Biólogo, assinale a alternativa 
ERRADA que versa sobre os direitos 
profissionais do Biólogo. 
 
A) Requerer ao Conselho Regional de 
sua Região desagravo público, quando 
atingido no exercício de sua profissão. 
B) Exercer a profissão sem ampla 
autonomia, obedecendo aos princípios e 
normas éticas, rejeitando restrições ou 
imposições prejudiciais à eficácia e 
correção ao trabalho e aceitando a 
realização de atos que, embora 
permitidos por lei, sejam contrários aos 
ditames da sua consciência. 
C) Exercer suas atividades profissionais 
sem sofrer qualquer tipo de 
discriminação, restrição ou coerção, por 
questões de religião, raça, cor, opção 
sexual, condição social, opinião ou de 
qualquer outra natureza. 
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D) Exigir justa remuneração pela 
prestação de serviços profissionais, 
segundo padrões usualmente praticados 
no mercado e aceitos pela entidade 
competente da categoria. 
 
 
42) O Artigo 6º da Resolução n.º 02 de 
05 de Março de 2002 prevê os deveres 
profissionais do Biólogo. Assinale 
abaixo a alternativa que 
CORRETAMENTE representa dos 
deveres profissionais do Biólogo. 
 
A) Cumprir e fazer cumprir este Código, 
excluídos os atos e normas emanadas 
dos Conselhos Federal e Regionais de 
Biologia. 
B) Ser conivente com os 
empreendimentos ou atividades que 
possam levar a riscos, efetivos ou 
potenciais, de prejuízos sociais, de danos 
à saúde ou ao meio ambiente, 
denunciando o fato, formalmente, 
mediante representação ao CRBio de sua 
região e/ou aos órgãos competentes, com 
discrição e fundamentação. 
C) Os Biólogos, no exercício de suas 
atividades profissionais, inclusive em 
cargos eletivos e comissionados, devem 
se pautar pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, probidade, 
eficiência e ética no desempenho de suas 
funções. 
D) Informar dados cadastrais tais como 
titulação, alteração do endereço 
residencial e comercial, entre outras, 
apenas quando lhes for solicitado pelo 
Conselho Federal de Biologia. 
 
 
43) De acordo com o Código Ambiental 
do Município de Bauru, Lei Municipal 
n.º 4.362, de 12 de janeiro de 1999, 
assinale a alternativa abaixo que 
identifica INCORRETAMENTE  o 
conceito de poluição: 
 
A) Alteração da qualidade ambiental que 
afetem as condições sanitárias, desde 

que não meramente estéticas, do meio 
ambiente. 
B) Alteração da qualidade ambiental que 
lancem matérias ou energia em 
desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos. 
C) Alteração da qualidade ambiental que 
afetem desfavoravelmente a biosfera. 
D) Alteração da qualidade ambiental que 
prejudiquem a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população. 
 
 
44) De acordo com o Código Ambiental 
do Município de Bauru, Lei Municipal 
n.º 4.362, de 12 de janeiro de 1999, 
indique abaixo a alternativa CORRETA  
sobre o objetivo da política de proteção 
ao solo: 
 
A) Garantir o uso racional do solo 
urbano, através dos instrumentos de 
gestão competentes, independente das 
diretrizes ambientais contidas no Plano 
Diretor Urbano. 
B) Evitar a utilização do solo cultivável. 
C) Priorizar o fomento da erosão, 
evitando a captação e disposição das 
águas pluviais, a contenção de encostas e 
o reflorestamento das áreas degradadas. 
D) Priorizar a utilização do controle 
biológico de pragas e técnicas de 
agricultura orgânica. 
 
 
45) Sobre a previdência social dos 
servidores municipais de Bauru, 
conforme previsto no Artigo 79 da Lei 
Orgânica Municipal de Bauru, assinale 
abaixo a alternativa CORRETA . 
 
A) Será exercida pela Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - 
FUNPREV. 
B) Será exercida pelo Instituto Nacional 
de Previdência Social - INPS. 
C) O servidor público municipal de 
Bauru não tem direito à previdência 
social. 
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D) Será exercida obrigatoriamente por 
uma empresa privada, banco ou 
corretora, após procedimento licitatório e 
com regulamentação prevista no contrato 
de prestação de serviços. 
 
 
46) Com base no Artigo 4º da Lei 
Municipal nº 5.804, de 10 de novembro 
de 2009, sabe-se que a administração 
pública deve respeitar alguns princípios 
na sua atuação. Sendo assim, assinale 
abaixo a alternativa que NÃO indica um 
desses princípios. 
 
A) Legalidade. 
B) Impessoalidade. 
C) Moralidade. 
D) Interesse privado do agente público. 
 
 
47) Sobre o Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, de acordo com a Lei Orgânica 
Municipal de Bauru, assinale abaixo a 
alternativa CORRETA . 
 
A) O meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é objetivo provisório do 
Município, a ele subordinando-se todas 
as atividades pertinentes. 
B) O Município exigirá do particular a 
instalação e funcionamento de usinas de 
tratamento e compostagem do lixo 
urbano. 
C) O plantio e a poda de árvores na vias 
e logradouros públicos poderão ser 
realizados pelo Município, por pessoas 
por este credenciadas ou pelo 
proprietário do lote mais próximo. 
D) Em nenhuma hipótese será admitida, 
na área do Município, a instalação de 
indústrias com atividades radioativas. 
 
 
48) Nos termos da Lei Orgânica 
Municipal de Bauru, indique a 
alternativa CORRETA  a respeito forma 
de investidura em cargo público 
municipal: 
 

A) Depende apenas de aprovação em 
concurso público de provas ou de provas 
e títulos, inclusive para cargo em 
comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
B) Depende de nomeações para 
quaisquer cargos, inclusive aqueles em 
comissão, declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
C) Depende de aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
D) Depende de aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, 
sendo vedadas as nomeações para 
qualquer cargo em comissão. 
 
 
49) Nos termos dos Artigos 45 e 
seguintes do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru que 
dispõem sobre o exercício do 
funcionário, ato pelo qual assume as 
atribuições e responsabilidades do cargo, 
indique abaixo a alternativa 
CORRETA . 
 
A) O exercício do cargo terá início 
imediatamente a partir da posse. 
B) Salvo os casos previstos nesta lei, o 
funcionário que interromper o exercício 
por mais de trinta dias consecutivos 
ficará sujeito à pena de demissão por 
abandono de cargo. 
C) Em nenhuma hipótese um 
funcionário poderá ter exercício em 
serviço, diretoria ou repartição diferente 
daquela em que estiver lotado. 
D) Em caso de acidente no exercício de 
suas atribuições ou de doença 
profissional, o funcionário será 
imediatamente afastado do trabalho, pela 
autoridade a que estiver subordinado, 
mesmo sem o respectivo laudo médico 
oficial. 
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50) Sobre o Meio Ambiente, nos termos 
do Artigo 225 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, 
indique abaixo a alternativa 
INCORRETA : 
 
A) Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 
B) É bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida. 
C) Impõe-se privativamente ao Poder 
Público o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
D) Aquele que explorar recursos 
minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


