CONCURSO PÚBLICO

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

C A D E R N O
CADERNO

12
PROVAS:

D E

P R O V A S

ESPECIALIDADE/ÁREA DE SELEÇÃO


ENGENHEIRO – AGRONOMIA







LÍNGUA PORTUGUESA
INFORMÁTICA
LEGISLAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DISCURSIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 5 de
Língua Portuguesa, 5 de Informática, 5 de Legislação e Direito Administrativo e 25 de Conhecimentos Específicos, e 2 (duas) questões discursivas Confira-o.
2. Esta prova terá, no máximo, 5 (cinco) horas de duração, incluído o tempo destinado à
transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas e
transcrever as respostas das questões discursivas, usando caneta esferográfica azul ou
preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá
ser destacada.
8. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico
www.fumarc.org.br, dois dias depois da realização da prova.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. 12
INSTRUÇÃO: A compreensão de charges exige dos leitores conhecimentos sobre assuntos cotidianos. Considere
essa afirmação e a charge abaixo para responder ao que se pede nas questões 01 e 02.

Fonte: http://devehaveralgumlugar.blogspot.com.br/
QUESTÃO 01
Na interpretação da charge, está CORRETO o que se diz em:
(A)
(B)
(C)
(D)

A discriminação racial existe apenas em algumas profissões.
Apesar do fim do apartheid, a discriminação racial ainda é presente em nossos dias.
O serviço doméstico não é valorizado em países de língua portuguesa.
Os jornais noticiaram a morte de Mandela como sendo um episódio “chato”.

QUESTÃO 02
O entendimento do humor da charge é possível devido à
(A)
(B)
(C)
(D)

fala da personagem no primeiro quadrinho
fala da personagem no segundo quadrinho.
representação da personagem feminina.
representação das personagens feminina e masculina.
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INSTRUÇÃO: As questões 03, 04 e 05 baseiam-se no texto abaixo:
Idosos devem provar ao INSS que estão vivos
Pelo menos 4,7 milhões de aposentados e pensionistas têm pouco mais de um mês para recadastrar a senha
bancária, imprescindível para continuarem a receber os benefícios. O prazo termina em 28 de fevereiro. Mesmo
com os reiterados problemas, o governo e as instituições financeiras insistem na exigência de comparecimento às
agências.
Fonte: http://impresso.correioweb.com.br/
QUESTÃO 03
No contexto em que está inserida, a palavra “reiterados”, em destaque no texto, significa
(A)
(B)
(C)
(D)

Enormes.
Estratégicos.
Repetidos.
Significativos.

QUESTÃO 04
Na frase “Pelo menos 4,7 milhões de aposentados e pensionistas têm pouco mais de um mês para recadastrar a
senha bancária”, o acento gráfico do verbo “ter” se justifica pela seguinte regra:
(A) Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do indicativo do verbo “ter”.
(B) O verbo "ter", no presente do subjuntivo, assume a forma "têm" (com acento) na terceira pessoa do plural.
(C) O acento circunflexo é empregado para marcar a oposição entre a 3ª pessoa do singular e a 2ª pessoa do
plural.
(D) Todas as palavras oxítonas são acentuadas quando empregadas na terceira pessoa do plural.

QUESTÃO 05
Se no trecho
Mesmo com os reiterados problemas, o governo e as instituições financeiras insistem na exigência de comparecimento às agências.
a palavra “comparecimento” fosse substituída por “apresentação”, resultaria em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Adequação vocabular, uma vez que conferiria maior clareza ao texto.
Adequação vocabular, uma vez que não haveria perda do sentido original.
Alteração sintática, uma vez que a regência dos nomes é distinta.
Mudança de sentido, uma vez que apresentação não pode ser sinônimo de comparecimento.
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PROVA DE INFORMÁTICA – Cad. 12
QUESTÃO 06
Analise as seguintes afirmativas sobre os ícones da barra de ferramentas do Microsoft Excel, versão português do
Office 2003:
I–

O ícone

aplica o estilo de porcentagem a um número.

II –

O ícone

formata um número com zeros à esquerda.

III –

O ícone

aumenta casas decimais em um número.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 07
Selecione a função do Microsoft Excel, versão português do Office 2003, que retorna a data e hora atuais formatadas como data e hora:
(A)
(B)
(C)
(D)

AGORA
DATA
DATA.VALOR
HOJE

QUESTÃO 08
Considere a janela abaixo para edição de mensagens eletrônicas no Microsoft Outlook, versão português do Office
2003, que utiliza o Microsoft Word como editor de e-mails.

A exibição dos campos “De...” e “Cco...” em uma mensagem pode ser definida no:
(A) Menu “Formatar”.
(B) Menu “Inserir”.
(C) Item “Opções...” da barra da barra de ferramentas.
(D) Ícone

da barra de ferramentas.
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QUESTÃO 09
Considere a figura a seguir do Windows Explorer do Windows XP, versão português:

São opções do menu de contexto acionado pelo botão direito sobre o arquivo “arquivo.txt” selecionado, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Copiar
Excluir
Imprimir
Mover

QUESTÃO 10
A opção de menu que pode abrir o painel de tarefas “Mala Direta” para se iniciar um processo de mala direta no
Microsoft Word, versão português do Office 2003, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ferramentas  Cartas e Correspondências  Mala Direta
Ferramentas  Mala Direta
Ferramentas  Envelopes e Etiquetas  Mala Direta
Formatar  Documento  Mala Direta
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PROVA DE LEGISLAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO – Cad. 12
QUESTÃO 11
A licitação pode ser conceituada como o “procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da
função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a
celebração de contrato.” (DI PIETRO). A Lei 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, prevê, dentre outros, como critério de desempate, que será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas
(A)
(B)
(C)
(D)

brasileiras.
com maioria de capital nacional.
que invistam em tecnologia ambiental.
cuja sede se encontre em território nacional.

QUESTÃO 12
Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação
em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras:
(A) avaliação dos bens alienáveis; dispensa de comprovação da necessidade ou
do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência.
(B) avaliação dos bens alienáveis; comprovação da necessidade ou utilidade da
mento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão.
(C) dispensa de avaliação dos bens alienáveis e/ou comprovação da necessidade
ção do procedimento licitatório sob a modalidade de concurso.
(D) dispensa de avaliação dos bens alienáveis; comprovação da necessidade ou
do procedimento licitatório sob a modalidade de leilão.

utilidade da alienação; adoção
alienação; adoção do procediou utilidade da alienação; adoutilidade da alienação; adoção

QUESTÃO 13
É competência privativa da Câmara Municipal, EXCETO:
(A) Solicitar, pela maioria de seus membros, a intervenção do Estado.
(B) Autorizar, previamente, convênio intermunicipal para modificação de limites.
(C) Proceder à tomada de contas do Prefeito não apresentadas dentro de sessenta dias da abertura da sessão
legislativa.
(D) A criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos na administração direta, autárquica
e fundacional, e fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
QUESTÃO 14
O ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública
faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

Admissão.
Autorização.
Licença.
Permissão.
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QUESTÃO 15
Caio Mário Souza Parreira, professor concursado pela Universidade Estadual de Minas Gerais, onde leciona no
período matutino, submeteu-se a concurso público para o cargo de Técnico Administrativo da Assembleia Legislativa.
Em sendo aprovado e, nos termos do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, Caio Mário
(A) somente poderia acumular dois cargos públicos de Professor.
(B) somente poderia acumular dois cargos públicos de Técnico Administrativo.
(C) poderá acumular o cargo público de Professor com o de Técnico Administrativo, se houver compatibilidade de
horários.
(D) deverá optar por um dos cargos, pois é vedada a acumulação de cargos públicos a Professores.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cad. 12
QUESTÃO 16
Considerando os métodos de propagação de plantas, na divisão de arbustos, é CORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

a porção central da touceira é a que possui mais raízes, sendo a mais recomendada.
arbustos mais velhos e lenhosos são os melhores para se dividir.
devem ser divididas quando estiverem no auge do desenvolvimento vegetativo.
plantas menores que crescem ao redor de arbustos velhos podem e devem ser escavadas e replantadas.

QUESTÃO 17
Na técnica de enxertia, devemos colher galhos com gemas de folhas, ao contrário dos galhos com gemas de
flores, sendo fácil distinguir os primeiros, porque
(A)
(B)
(C)
(D)

crescem de forma perpendicular.
crescem na base dos galhos.
são, normalmente, estreitas e pontiagudas.
são intumescidas e redondas.

QUESTÃO 18
No enxertio em plantas frutíferas, o porta enxerto pode influenciar a copa nos seguintes aspectos, EXCETO na
(A)
(B)
(C)
(D)

deficiência nutricional.
época de maturação dos frutos e sua permanência na árvore.
necessidade de podas.
produtividade.

QUESTÃO 19
A altura da parte aérea é considerada um dos importantes parâmetros utilizados na classificação e seleção de
mudas de espécies florestais.
São fatores que também contribuem para elevar a altura e que deixam a haste fina, acarretando menor
resistência, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

adubação acima do necessário, principalmente nitrogenada.
aumento do espaçamento.
estiolamento.
sombreamento.

QUESTÃO 20
Sozinho ou combinado com a altura, uma das melhores características morfológicas para predizer o padrão de
qualidade das mudas de espécies florestais é o
(A)
(B)
(C)
(D)

comprimento da raiz principal.
diâmetro do coleto.
número de brotos e caules secundários.
peso da matéria verde.
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QUESTÃO 21
São técnicas recomendadas na poda de árvores em ambientes urbanos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

O corte deve ser feito no sentido inclinado, em bisel de 45º, para fora da gema.
O corte deve ser feito sempre logo acima de uma gema vegetativa.
Para o corte de troncos ou galhos grossos, é utilizada a “técnica dos três cortes”.
Para reduzir a ocorrência da perda de gemas, deve-se deixar um toco de tamanho médio acima do corte
realizado.

QUESTÃO 22
No plantio de mudas ornamentais arbóreas e arbustivas, quando da adubação de campo, a estratégia de
fornecimento de nutrientes via fertilização engloba três fases com as seguintes características, EXCETO de
(A) arranque, em que devem ser supridos os nutrientes de menor mobilidade no solo, como fósforo e zinco.
(B) formação, em que devem ser supridos, em especial, os nutrientes de maior mobilidade no solo ou de maior
demanda quantitativa.
(C) fortalecimento, sendo a aplicação de micronutrientes essencial e necessária, periodicamente.
(D) manutenção e reposição, cuja aplicação depende do produto que será colhido ou do manejo adotado para a
cultura.
QUESTÃO 23
Considerando os critérios técnicos recomendados para a adubação de gramados em formação ou já formados, é
CORRETO afirmar que
(A) a adubação em cobertura nos gramados em formação deve ser feita 60 dias após o plantio, com N e K 2O,
parcelada em três vezes com intervalos de 30 dias.
(B) a adubação de manutenção em gramados formados e em bom estado deve ser feita anualmente,
privilegiando a aplicação de Nitrogênio e Fósforo, durante o período seco.
(C) para a incorporação de calcário e adubo orgânico em gramados em formação, deve ser feita a aplicação
superficial seguida de irrigação abundante para a solubilidade do material, antes do plantio.
(D) para a recuperação de gramados já formados e que estiverem em más condições, recomenda-se o
revolvimento do solo por meio de aração.
QUESTÃO 24
Na dinâmica das populações de insetos, uma das principais aplicações do conhecimento das formas de
crescimento populacional é no controle integrado, em que podemos definir o Nível de Dano Econômico como
(A) a densidade populacional em que o inseto cessa sua dispersão, possibilitando evitar a aplicação de métodos
de controle.
(B) a menor densidade populacional que causa prejuízo econômico, compensando a aplicação de métodos de
controle.
(C) o nível populacional no qual medidas devem ser tomadas para se evitar que a população do inseto atinja o
nível de dano.
(D) o pico populacional do inseto.
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QUESTÃO 25
Na implantação de jardins, é possível criar ilusões usando o design do jardim para alterar o tamanho da área.
Considerando tais técnicas e as características singulares das plantas, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas:

1. ( ) Para criar impressão de espaço em um jardim pequeno, recomenda-se utilizar plantas com folhas
vistosas e de contorno nítido na parte anterior do canteiro.

2. ( ) Para dar impressão de um canteiro menor, recomenda-se a utilização de plantas de mesmo formato.

3. ( ) Para que um canteiro pareça grande, recomenda-se a utilização de plantas com folhagem cinza.
4. ( ) Plantas de cores pastéis na parte de trás de um canteiro dão a impressão de distância.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, V, V
F, V, F, F
V, V, F, F
F, F, V, V

QUESTÃO 26
A erosão uniforme e laminar, pelo carreamento de terra em função da concentração de fluxo e da velocidade de
enxurrada, é maior nas formas de encostas
(A)
(B)
(C)
(D)

lineares.
planas.
convexas.
côncavas.

QUESTÃO 27
No manejo visando à recuperação dos solos por meio da revegetação, na distribuição das espécies por grupo
ecológico, o maior percentual deve ser constituído por espécies
(A)
(B)
(C)
(D)

clímax.
pioneiras.
secundárias iniciais.
secundárias tardias.

QUESTÃO 28
É motivo que permite a utilização de determinados resíduos orgânicos que, por sua natureza física, química ou
biológica, não seriam eficientemente processados por microrganismos isoladamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apresentar alto teor de lignina.
Apresentar partículas muito subdivididas.
Conter excesso de água.
Ser muito rico em carbono ou nitrogênio.
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QUESTÃO 29
O uso de cobertura vegetal do solo, em associação com plantios perenes e anuais, traz como vantagem a médio e
longo prazos
(A)
(B)
(C)
(D)

redução no uso de mão de obra.
redução da capacidade de retenção de cátions.
melhor aproveitamento no uso da água e nutrientes pela cultura principal.
infiltração e armazenamento de água no solo.

QUESTÃO 30
A área de domínio dos cerrados no Brasil é estimada em 20% do território. No que se refere a essa formação
vegetal, é NÃO é correto afirmar que
(A) a maioria das espécies de cerrado mantém seus estômatos abertos durante todo o dia, mesmo na estação
seca, que geralmente é superior a seis meses.
(B) as raízes das plantas típicas do cerrado aprofundam-se muito no solo, chegando às vezes ao lençol
subterrâneo.
(C) o desenvolvimento dessa vegetação é limitado pela escassez de água, que define as características das
espécies encontradas.
(D) uma característica especial dos solos dos cerrados é sua grande porosidade e permeabilidade, razão pela
qual a água move-se constantemente para baixo, lixiviando nutrientes.

QUESTÃO 31
Considerando a sucessão vegetal em áreas de cerrado no Brasil, é CORRETO afirmar que
(A) é predominantemente vegetativa, através da brotação de touças e raízes gemíferas.
(B) a germinação das sementes geralmente é rápida, mas o estabelecimento é lento, devido às condições do
solo, mantendo-se graças ao rápido crescimento radicular.
(C) áreas antropizadas tendem a se regenerar, sem necessidade de intervenção, por meio de sementes locais.
(D) plantas de espécies permanentes arbóreas são, em sua grande maioria, originárias de sementes.

QUESTÃO 32
Para a obtenção dos volumes dos fustes das árvores, temos de considerar a forma que estes podem assumir.
Entre os principais fatores que afetam a forma do fuste das árvores, é CORRETO afirmar:
(A) A conicidade do fuste das árvores tende a ser menor em árvores mais jovens.
(B) A forma do fuste das árvores independe das espécies, pois esta é definida pelas condições de espaçamento,
clima e solo.
(C) Em locais com solos ou clima “piores”, os fustes apresentam crescimento mais lento e, consequentemente,
são mais regulares e cilíndricos.
(D) Em povoamentos com espaçamento entre árvores mais reduzido, os fustes tendem a ser menos cônicos.
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QUESTÃO 33
São nomes de expressões matemáticas para determinar o volume com ou sem casca do fuste das árvores,
visando à cubagem rigorosa a partir do estudo da forma, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Huber.
Mitscherlich.
Newton.
Smalian.

QUESTÃO 34
Considerando a compostagem de resíduos orgânicos, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas:

1. ( ) A compostagem pode ocorrer a seco, mas com necessidade de mais tempo para que o processo
se complete.

2. ( ) De acordo com a legislação brasileira, composto orgânico é um fertilizante composto obtido por
processo bioquímico, natural ou controlado, com mistura de resíduos de origem vegetal ou animal.

3. ( ) O processo de compostagem de resíduos orgânicos se desenvolve em ambiente anaeróbio.
4. ( ) Pelo menos um dos resíduos orgânicos presentes deve ser rico em microrganismos, atuando como inoculante, para que o processo de compostagem se inicie de imediato.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F, F, V, V
F, V, F, V
V, V, F, F
V, V, F, V

QUESTÃO 35
Considerando as medidas necessárias à minimização dos impactos ambientais nos recursos hídricos, podemos
afirmar, quanto aos efluentes líquidos, que devem ser
(A)
(B)
(C)
(D)

estocados em áreas impermeabilizadas, para que não contaminem o lençol subterrâneo.
lançados a jusante do ponto de captação, quando da utilização da água para fins agrícolas.
lançados nos corpos hídricos em volume compatível com a capacidade de diluição.
tratados antes de serem lançados no corpo receptor.

QUESTÃO 36
Considerando os princípios da sucessão natural, após certo tempo da implantação de uma vegetação de
cobertura em áreas antes desprotegidas, podemos afirmar que
(A) praticamente não existe mais a necessidade de intervenção humana no manejo propriamente dito das
plantas.
(B) a distribuição de mudas e sementes de novas espécies é recomendada para o aumento da biodiversidade.
(C) é necessário o replantio de espécies de ciclo mais longo, a fim de garantir a continuidade da sucessão.
(D) haverá predominância de uma espécie em detrimento das demais.
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QUESTÃO 37
Entre as medidas e práticas de recuperação de solos degradados para culturas permanentes, NÃO é correto
afirmar que a tecnologia empregada não corresponde aos tipos e respectivos objetivos e recomendações em:
(A)
(B)
(C)
(D)

O uso de carreadores pendentes desencontrados tem o intuito de diminuir o comprimento dos lançantes.
O uso de cobertura morta com palhas, cascas e capins é indicado principalmente no período chuvoso.
A subsolagem é indicada para reduzir ao máximo a desagregação do solo.
O terraceamento é indicado para declives de 3,0 a 12,0%.

QUESTÃO 38
Considerando a recuperação de áreas degradadas, podemos afirmar que as espécies pioneiras
(A)
(B)
(C)
(D)

ao morrerem, abrem espaço para que plantas clímax ganhem luz e lugar no dossel que se forma.
formarão o futuro sub-bosque quando do estabelecimento das demais espécies.
são as que se estabelecerão no final pelo arranque inicial em seu desenvolvimento.
são gramíneas de crescimento rápido e pouco exigentes em nutrientes do solo.

QUESTÃO 39
A estabilização biotécnica difere das abordagens convencionais de proteção e recuperação de encostas. Para os
problemas de erosão superficial, é INCORRETO afirmar:
(A) A utilização de sistemas estruturais de contenção pode ser solução mais apropriada, conforme o caso.
(B) Locais com condições tóxicas ou sujeitos a velocidades de água ou ação de ondas não são adequados para o
uso de vegetação.
(C) Um tratamento vegetativo convencional, como hidrossemeadura ou plantio de grama, pode funcionar
satisfatoriamente com menor custo.
(D) Ao contrário dos sistemas convencionais inertes, os sistemas de bioengenharia são frágeis com o tempo e
necessitam de ações complementares para estabilização da vegetação.
QUESTÃO 40
Os projetos de Bioengenharia têm a intenção de
(A) avaliar e propor medidas de recuperação ambiental de forma rápida e objetiva, antes que ocorra a ruptura do
terreno.
(B) acelerar a recuperação do local atingido, através da imitação ou aceleração do que está acontecendo
naturalmente.
(C) controlar a erosão com o uso de técnicas de engenharia e isolar as áreas atingidas para recuperação natural
do local.
(D) utilizar técnicas civis de construção, para mitigação de problemas ambientais em áreas erodidas e
desestabilizadas.
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PROVA DISCURSIVA – Cad. 12
QUESTÃO 41
Em uma praça de Belo Horizonte, cerca de 50 espécies de árvores centenárias foram atacadas por insetos, levando-as à decadência e até à morte de algumas. O local é próximo a prédios, residências, comércio e até hospitais,
em meio a movimentada área urbana e conta com área para brinquedos e equipamentos de ginástica, com presença de muitas pessoas diariamente, inclusive crianças.
Considerando os aspectos legais, sociais, ambientais, paisagísticos, agronômicos e as técnicas de manejo integrado, DESCREVA medidas que podem ser tomadas visando à solução do problema, inclusive considerando a
possibilidade de supressão.




Faça abaixo o rascunho do seu texto e, depois, transcreva-o para a folha própria, à caneta, com letra legível.
Não use corretivo. Se necessário, coloque entre parênteses e passe um traço sobre o que não deve
ser considerado.
Seu texto deverá ter de 15 a 20 linhas
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QUESTÃO 42
Em levantamento realizado no município de Belo Horizonte, constatou-se a presença de grandes áreas livres nos
trevos de acesso de rodovias e avenidas de grande porte, onde são demandadas horas de mão de obra para manutenção e o aspecto visual é pouco atrativo.
Visando ao aproveitamento dessas áreas para aumentar as áreas verdes da cidade, melhorar o aspecto paisagístico, bem como reduzir custos de manutenção a médio prazo, APRESENTE PROPOSTAS de revegetação desses
locais, levando em consideração fatores externos, como poluição, vandalismo, segurança, e os aspectos técnicos
relacionados ao porte das plantas, à densidade de plantio, às necessidades de manutenção, ao impacto visual e à
adaptabilidade a ambientes urbanos e equipamentos públicos.




Faça abaixo o rascunho do seu texto e, depois, transcreva-o para a folha própria, à caneta, com letra legível.
Não use corretivo. Se necessário, coloque entre parênteses e passe um traço sobre o que não deve
ser considerado.
Seu texto deverá ter, no máximo, 15 a 20 linhas.
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