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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1

AS PROFISSÕES DO FUTURO
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(...)
Se nunca foi fácil conquistar as condições básicas para ser cidadão, com emprego, renda, saúde e 

lazer, o desafio torna-se ainda maior ao incluir o acesso ao conhecimento como uma das condições 
fundamentais para o exercício da cidadania. Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a 
radicalização da cidadania em primeiro lugar, a busca de conhecimento e emprego pode dar em nada. 

(...)
As manchetes de jornais e revistas consagraram a divisão entre 'velha' e 'nova' economia. Mas a 

distinção  tende  a  desaparecer:  simplesmente  a  nova  economia  penetra  todos  os  setores  da  velha 
economia.  Agricultura  é coisa  antiga? As plantações do futuro terão sementes  e  chips de controle. 
Fabricar panos ou toalhas é coisa de tecelão, trabalhador manual? O setor têxtil modernizou-se e hoje 
exibe os mais sofisticados sistemas de design gráfico e automação industrial. O zelador do prédio era 
uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros? Os prédios inteligentes 
exigem zeladores que mais parecem administradores de empresas ou prefeitos. Enquanto isso, surgem 
novas  profissões:  coordenadores  de  projetos,  gerentes  de  terceirização,  programadores  visuais 
multimídia, administradores de comunidades virtuais, engenheiros de redes. 

Essa economia que está surgindo, totalmente nova ou renovando o que já existe, funciona com base 
em  redes  de  conhecimento.  Portanto,  transformar-se  num  elo  de  uma  cadeia  de  transmissão  de 
conhecimento é a melhor forma de ficar próximo a um bom emprego.  (...)  Não basta já ter algum 
diploma  pendurado  na  parede.  Há  quem diga  que  os  diplomas  deveriam ser  dados  com prazo  de 
validade, como leite e outros produtos perecíveis. Para competir no mercado de trabalho, não basta ter 
uma  competência,  é  preciso  ser  competitivo,  ou  seja,  estar  disposto  a  reformular  e  atualizar 
continuamente  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  O trabalhador  do  futuro,  seja  qual  for  a  sua 
especialidade ou setor, precisa estar habituado à gestão do próprio conhecimento. E desde os primórdios 
da humanidade é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações 
entre pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam. 

(...)
O paradoxo dramático da nossa época, tão exigente em competição e competências, é que nem as 

escolas estão preparadas para esse novo sistema nem as empresas conseguem resolver suas carências de 
mão-de-obra especializada. Enquanto isso, o desemprego aumenta. Antigamente era o agricultor que ia 
para a cidade ou o estivador que perdia o posto no porto. Agora são os trabalhadores de 'colarinho 
branco', que estavam aparentemente seguros em escritórios e burocracias, os que perdem seus postos 
para  robôs,  softwares,  agentes  virtuais  e  sistemas  automatizados  de  administração  de  empresas  e 
organizações. 

Um olhar mais atento identifica que o desemprego tende a ser mais alto nas populações desprovidas 
de  acesso  a  conhecimento,  informação,  educação.  Nas  populações  com  grau  mais  elevado  de 
escolaridade, as opções de emprego continuam se multiplicando, e as empresas só se queixam de falta 
de mão-de-obra especializada. Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas 
estão sendo incapazes de oferecer.

Conclusão: quanto melhores forem as condições de vida e a distribuição de renda no país, ou seja, 
quanto  melhores  forem  as  condições  de  acesso  ao  conhecimento,  mais  gente  terá  acesso  às 
oportunidades da nova economia do conhecimento, centrada na inovação, na expansão de redes e na 
ampliação da cidadania. 

SCHWARTZ, Gilson. As profissões do futuro. São Paulo: Editora Publifolha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
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01. Segundo o texto 1, é correto afirmar que:
A) é impossível, na economia atual, a prática da cidadania.
B) a velha economia era propícia ao exercício da cidadania ideal.
C) a nova economia é contrária a atividades passadas, como a agricultura.
D) é indispensável a expansão da cidadania para a democratização do conhecimento. 
E) o controle do Estado, em algumas atividades econômicas, elimina as desigualdades.

02. “As profissões do futuro” dizem respeito àquelas que:
A) conciliam competências e espírito competitivo.
B) emergem como novas profissões na moderna economia.
C) se submetem à automação independente da ação humana.
D) excluem as ciências sociais e humanas em favor das tecnológicas.
E) consagram os colarinhos brancos como detentores do saber tecnológico.

03. A “radicalização da cidadania” (linha 04) a que alude o autor pressupõe:
A) o equilíbrio entre os aspectos positivos da velha e da nova economia.
B) o retorno à distinção entre o paradigma da velha e o da nova economia.
C) a abertura do mercado para os que não tiveram acesso ao conhecimento.
D) o regresso ao humanismo, que suprime a competição em favor da competência.
E) a conjunção entre melhor padrão de vida para as pessoas e acesso ao conhecimento.

04. O paradoxo de nossa época é considerado dramático, porque:
A) a tecnologia tende a substituir o homem.
B) há problemas insolúveis na nova economia.
C) há conflitos entre a oferta e a procura de mão-de-obra.
D) as tensões do mercado prenunciam uma grave crise econômica.
E) inexiste especialização para novas profissões da atual economia.

05. Segundo o texto, a automação ameaça de fato:
A) os engenheiros de rede.
B) os coordenadores de projeto.
C) os trabalhadores da indústria têxtil.
D) os trabalhadores de ‘colarinho branco’.
E) os administradores de comunidades virtuais.

06. A expressão “ou seja” (linha 37) indica, no contexto:
A) aproximação entre ideias.
B) incoerência entre ideias.
C) atenuação de ideias.
D) supressão de ideias.
E) mudança de ideias.

07. O texto “As Profissões do Futuro” é, predominantemente, de natureza:
A) descritiva, porque opõe a velha à nova economia.
B) argumentativa, porque advoga as qualidades do trabalhador do futuro.
C) expositiva, porque é neutro quanto às virtudes e defeitos da velha economia.
D) descritiva, devido à riqueza de adjetivos e advérbios de modo, conforme parágrafo 4º.
E) narrativa, historiando a atualização do conhecimento desde os primórdios da humanidade.
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08. Assinale a alternativa em cuja frase o autor provê uma informação como fato partilhado pelo leitor, sem 
necessidade de justificativa.
A) “Nas  populações  com grau  mais  elevado de  escolaridade,  as  opções  de  emprego  continuam se 

multiplicando, e as empresas só se queixam de falta de mão-de-obra especializada” (linhas 33-35).
B) “Portanto, transformar-se num elo de uma cadeia de transmissão de conhecimento é a melhor forma 

de ficar próximo a um bom emprego” (linhas 16-17).
C) “...é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações entre 

pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam” (linhas 23-24).
D) “Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser competitivo, ou 

seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, habilidades e atitudes” 
(linhas 19-21).

E) “Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de 
oferecer” (linhas 35-36).

09. O conectivo da frase “Enquanto isso, o desemprego aumenta” (linha 27) exprime:
A) oposição.
B) concessão.
C) conclusão.
D) explicação.
E) proporcionalidade.

10. Assinale a alternativa em que o número de fonemas é maior que o número de letras.
A) nunca (linha 01).
B) pessoas (linha 24).
C) próximo (linha 17).
D) paradoxo (linha 25).
E) trabalhador (linha 21).

11. Uma consoante palatal nasal é representada no dígrafo da palavra:
A) “portanto”
B) “colarinho”.
C) “manchete”.
D) “profissões”.
E) “trabalhador”.

12. Assinale a alternativa em que há uma correta relação entre a palavra e seu processo de formação.
A) ensinam (linha 24): prefixação. 
B) seguros (linha 29): derivação regressiva. 
C) mão-de-obra (linha 35): composição.
D) incapazes (linha 36): sufixação.
E) expansão (linha 39): parassíntese.

13. Assinale a alternativa em que o sufixo altera a classificação morfológica da palavra primitiva.
A) “cidadania”(linha 03). 
B) “faxineiros” (linha 11).
C) “engenheiros” (linha 14).
D) “atitudes” (linha 21).
E) “habilidades” (linha 21). 

14. Assinale a alternativa em que a associação entre a palavra e sua classificação morfológica está correta.
A) “nada” (linha 04) – advérbio de negação.
B) “que” (linha 23) – pronome relativo.
C) “Portanto” (linha 16) – conjunção explicativa.
D) “desde” (linha 22) – conjunção temporal
E) “mais” (linha 38) – pronome indefinido. 
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15. Assinale a alternativa em que a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente.
A) “Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a radicalização da economia em primeiro 

lugar...” (linhas 03-04).
B) “O zelador do prédio era uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros” 

(linhas 10-11).
C) “Os  prédios  inteligentes  exigem  zeladores  que  mais  parecem  administradores  de  empresas  ou 

prefeitos” (linhas 11-12).
D) “Essa economia que está surgindo (...) funciona com base em redes de conhecimento (linhas 15-16).
E) “... há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de oferecer” 

(linhas 35-36). 

TEXTO 2
NÃO HÁ VAGAS
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O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.
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30

Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

─ porque o poema, senhores,
está fechado: "não há vagas"
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

 O poema, senhores,
 não fede
 nem cheira.

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. p. 224 .

16.  Com os versos “O funcionário público/não cabe no poema/com seu salário de fome/sua vida fechada/em 
arquivos” (versos 12-16), o poeta:
A) condena o funcionalismo público pela má distribuição de renda.
B) recusa o funcionário público em geral como matéria de poesia.
C) rejeita o funcionário público cujos altos salários contrastam com a fome do povo.
D) mostra admiração pelo funcionalismo público, embora não queira cantá-lo em versos. 
E) critica o funcionalismo público pela ausência de transparência nos atos administrativos.

17. Com o trecho grifado em “O poema, senhores,/não fede /nem cheira (versos 28-30), o poeta:
A) ressalta o caráter irrelevante da poesia frente às necessidades humanas.
B) mostra que dá pouca importância à forma como se faz um poema.
C) contrapõe o caráter abstrato do poema à realidade cotidiana.
D) exalta a neutralidade na composição e leitura dos poemas.
E) critica a alienação política e social dos poetas brasileiros.

18. O termo grifado em “Como não cabe no poema...” (verso 17) é:
A) conjunção comparativa e relaciona duas estrofes.
B) conjunção integrante, porque une as duas estrofes.
C) conjunção consecutiva, relacionando o verso 16 ao 17.
D) pronome relativo, porque liga o verso 16 à estrofe seguinte.
E) preposição e instaura conformidade entre os versos 12 e 18.
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19. Assinale a alternativa que avalia corretamente a concordância do verbo caber nos versos abaixo.

I. “Não cabem no poema o gás/a luz o telefone/a sonegação...” (versos 05-07).
II. “... não cabe no poema/o operário/que esmerila seu dia de aço” (versos 17-19). 
III. “Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mulher de nuvens/a fruta sem preço” (versos 24-27).

A) No item II, a concordância se justifica pela posposição do sujeito.
B) A forma singular no item III é facultativa devido à posição do sujeito.
C) O singular dos itens II e III se justifica pelo fato de o sujeito ser simples.
D) O plural no item I é obrigatório devido ao fato de o sujeito ser composto.
E) No item I, o singular é gramaticalmente possível pela concordância com poema.

20. Assinale a alternativa em que o termo grifado é classificado como complemento nominal.
A) “sonegação do leite” (versos 07-08).
B) “mulher de nuvens” (verso 26).
C) “salário de fome” (verso 14).
D) “fruta sem preço” (verso 27).
E) “dia de aço” (verso 19).
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. São exemplos de rochas terrígenas e carbonáticas, respectivamente:
A) Conglomerados e Calcário dolomítico.  
B) Calcarenito e Fosforitos.
C) Argilito e Folhelho.
D) Conglomerados e Carvão.
E) Conglomerados e Folhelhos.

22. Rochas  compostas  por  fragmentos  minerais  provenientes  de  fora  da  bacia  de  sedimentação  são 
denominadas de:
A) Autóctones.  
B) Plutônicas.
C) Alóctones.
D) Instusivas. 
E) Piroclásticas.

23. As  rochas  sedimentares  são  fundamentalmente  constituídas  de  três  componentes  que  podem  estar 
misturados em várias proporções. São eles:
A) componentes terrígenos, aloquímicos e ortoquímicos.
B) componentes terrígenos, cosmogênicos  e ortoquímicos.
C) componentes aloquímicos, ortoquímicos e biogenéticos.
D) componentes piroclásticos, epiclásticos e ortoquímicos.
E) componentes biogenéticos, epiclásticos  e ortoquímicos.

24.  A diagênese é  o conjunto de transformações  que o depósito  sedimentar  sofre  após  sua deposição e 
soterramento. São exemplos de processos diagenéticos:
A) Corrosão, compactação, dissolução e cimentação. 
B) Compactação, dissolução, cimentação e epirogênese.
C) Compactação, erosão, cimentação e recristalização diagenética.
D) Compactação, dissolução, epirogênese e recristalização diagenética. 
E) Compactação, dissolução, cimentação e recristalização diagenética.

25. Na plataforma continental interna, com profundidades até aproximadamente 20 m, a camada superficial 
de sedimentos marinhos origina-se, principalmente:
A) de organismos marinhos e de fontes hidrotermais.
B) de partículas cósmicas e de planícies abissais.
C) de fontes hidrotermais e de partículas cósmicas.
D) do continente e de organismos marinhos.
E) de planícies abissais e do continente.

26. O vento constitui um dos agentes geológicos mais efetivos nos processos de erosão e sedimentação dos ambientes:
A) Deltaicos.
B) Glaciais.
C) Desérticos.
D) Fluvial.
E) Lacustres.

27. Os qualitativos para referir-se aos materiais sedimentares formados predominantemente por cascalhos, 
areias e lamas são, respectivamente:
A) rudáceos, arenáceos e lutáceos.
B) cascalhosos, rudáceos e arenáceos.
C) rudáceos, arenosos e lamacentos.
D) rudáceos, arcosianos e lutáceos.
E) rudáceos, calcários e arenáceos.

Técnico de Laboratório / Geologia Conhecimentos Específicos Pág. 7 de 12



28. “Morenas” e “esker” são feições geomorfológicas características dos ambientes de sedimentação.
A) Abissais.
B) Glaciais.
C) Desérticos.
D) Lacustres.
E) Deltaicos.

29. No Brasil, falésias vivas constituem elemento típico da paisagem costeira no Estado:
A) do Ceará.
B) do Amazonas. 
C) do Rio de Janeiro. 
D) de Santa Catarina. 
E) do Rio Grande do Sul.

30. Diferentes critérios têm sido usados na classificação de deltas. Baseados no contraste da densidade do 
meio transportador (rio) e o corpo receptor, os deltas homopicnais são aqueles em que a densidade do 
meio transportador é:
A) igual ao meio receptor.
B) menor que o meio receptor. 
C) maior que o meio receptor. 
D) maior no inverno e igual no outono em relação ao meio receptor.
E) menor no inverno e maior no outono em relação ao meio receptor.

31. Será realizado um cruzeiro oceanográfico no Navio Antares, as estações de amostragem estão sobre um 
transecto perpendicular  à  linha de costa que alcança mais  de 4.000m de profundidade.  Você,  como 
técnico do Labomar, deverá realizar amostragem em ambientes marinhos, o que implica no reconhecimento da 
morfologia do fundo do oceano. Dessa forma, a figura abaixo mostra um esquema da morfologia do fundo 
oceânico, em que os números referem-se às principais províncias batimétricas. Assinale a sequência correta.

A) (1) Zona Hadal;  (2) Elevação Continental;  (3) Plataforma Continental;  (4) Zona Nodal. 
B) (1) Zona Hemipelágica;  (2) Fossa Oceânica;  (3) Elevação Continental;  (4) Plataforma Continental.
C) (1) Plataforma Continental;  (2) Fossa Oceânica;  (3) Elevação Continental;  (4) Planície Abissal
D) (1) Plataforma Continental;  (2) Talude;  (3) Elevação Continental;  (4) Planície Abissal.
E) (1) Zona Batipelágica;  (2) Berma;  (3) Plataforma Continental;  (4) Região Nerítica.

32. Batimetria envolve a medição da:
A) idade do assoalho oceânico.
B) espessura da crosta oceânica.
C) densidade da crosta oceânica. 
D) espessura dos sedimentos no fundo do mar.
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E) profundidade do oceano abaixo do nível do mar.
33.  O objetivo de uma campanha  oceanográfica  a  bordo do barco de pesquisa  Prof.  Martins  Filho é  a 

obtenção de sedimentos superficiais que não podem ser perturbados. Dentre os amostradores de fundo 
usuais na geologia marinha o mais adequado, neste caso, é:
A) Van Veen.
B) Niskin.
C) Draga.
D) Nansen.
E) Van Dorn.

34. Vários tipos de informação a respeito dos fundos oceânicos são de interesse para a geologia marinha. As 
características dos sedimentos de fundo, por exemplo, fornecem informações importantíssimas para as 
pesquisas  marinhas.  Existem vários  tipos  de  instrumentos  que  recolhem os  sedimentos  da  camada 
superficial  e  subsuperficial  do leito  oceânico.  A figura  abaixo mostra  três modelos  de  instrumentos 
designados pelos números 1, 2 e 3,  que representam respectivamente:

A) Van-Veen;   Draga          e  Box core.
B) Draga;        Van-Veen     e  Box core.
C) Shipek;        Box core;    e  Draga.
D) Box core;    Van-Veen    e  Foerst Petersen.
E) Draga;         Box core      e  Dietz Lafond.

35. Os métodos geofísicos de coleta indireta de dados também são amplamente utilizados pelos oceanógrafos 
geológicos. Dentre os equipamentos sísmicos relacionados abaixo qual mede as variações no valor da 
aceleração da gravidade em diversos pontos da superfície da Terra?
A) Os ecobatímetros.
B) Os gravímetros.
C) Os magnetômetros. 
D) Os perfiladores sísmicos.
E) Os sonares de varredura lateral (side scan sonar).

36. Para obtenção da espessura do depósito sedimentar na plataforma continental, o método indireto mais 
adequado de investigação geológica é:
A) Batimetria.
B) Sonografia.
C) Sísmica.
D) Magnetometria.
E) Sensoriamento Remoto.

37. Em geologia marinha, os levantamentos topográficos da praia baseiam-se na diferença de leituras feitas 
na mira graduada, com auxílio de trena e nível topográfico. Esses dados serão úteis para obter-se a(s):
A) característica sedimentológica e declividade da praia.
B) declividade da praia e espraiamento da onda.
C) tendência erosiva e progradacional da praia.
D) tendência erosiva e os tipos de estratificação cruzada.
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E) características sedimentológicas e tipos de estratificação cruzada.
38. No diagrama abaixo, de uma praia, identifique corretamente cada numeração com a sequência do item correta. 

A) (1) Falésia ou Duna;  (2) Berma;  (3) Crista da Berma;  (4) Calha;  (5) Banco Arenoso. 
B) (1) Banco Arenoso;  (2) Berma;  (3) Crista da Berma;  (4) Calha;  (5) Falésia ou Duna.
C) (1) Falésia ou Duna;  (2) Banco Arenoso;  (3) Crista da Berma;  (4) Calha;  (5) Berma.
D) (1) Berma;  (2) Falésia ou Duna;  (3) Crista da Berma;  (4) Calha;  (5) Banco Arenoso.
E) (1) Falésia ou Duna;  (2) Calha;  (3) Crista da Berma;  (4) Berma;  (5) Banco arenoso.

39.  Você como técnico do Labomar,  vai realizar um trabalho de quantificação do transporte sedimentar 
eólico, em dunas, utilizando armadilhas para retenção de sedimentos. Estas armadilhas de acumulação de 
sedimentos têm aberturas que devem estar posicionadas na direção do vento. No diagrama abaixo, de 
diferentes formas de dunas eólicas – (a) parabólica e (b) barcanas – , identifique, corretamente, onde 
devem  ser  colocadas  as  armadilhas  para  que  estejam  em  posição  adequada  para  o  sucesso  do 
experimento. A direção do vento está representada pela seta, a posição da armadilha por um círculo. 
Cada numeração deve seguir a sequência do item correta. 

A) (a) Dunas parabólicas 2;      (b) Dunas barcanas 2.
B) (a) Dunas parabólicas 1;      (b) Dunas barcanas 2. 
C) (a) Dunas parabólicas 1;      (b) Dunas barcanas 1. 
D) (a) Dunas parabólicas 3;      (b) Dunas barcanas 3. 
E) (a) Dunas parabólicas 2;      (b) Dunas barcanas 3. 

40. A quantidade de sedimentos que passa em uma seção transversal de um estuário por unidade de tempo, é 
denominada de:
A) vazão hidrica.
B) descarga relativa.
C) descarga sólida.
D) transporte coesivo.
E) descarga absoluta.

41. Calcule a vazão para uma seção do Rio Iguaçu, em União da Vitória, considerando que a velocidade 
média é 0,17m/s, a área é de 544,56 m2, e aprofundidade é de 3m. Marque a alternativa correta para o 
cálculo da vazão do Rio.
A) 1.633,68 m3/s
B) 547,73 m3/s
C) 277,72 m3/s
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D) 92,57 m3/s
E) 0,51 m3/s

42. Com relação a instrumentos  de medição no campo de parâmetros de águas estuarinas, o disco de Secchi 
é utilizado para medir:  
A) a cota limnimétrica.
B) a transparencia da água.
C) a largura da seção transversal de um rio.
D) a vazão.
E) o OD.

43. A coleta de sólidos suspensos totais (SST) em estuários pode ser realizada com auxílio de: 
A) Box core.
B) Rede Gulf.
C) Rede Bongo.
D) Rede Nêuston.
E) Garrafa de Van Dorn.

 
44. Quais das seguintes alternativas são descritas pela escala de Wentworth?

A) Forma dos grãos.
B) Tamanho dos grãos. 
C) Composição dos grãos. 
D) Classificação de sedimentos.
E) Textura dos grãos.

45. Areia é um conceito relativo ao tamanho do grão, de acordo com a escala granulométrica mais utilizada 
hoje para classificar sedimentos. O grão de areia possui tamanho que pode variar no seguinte intervalo:
A) 2 a 0,008 mm
B) 2 a 0,062 mm
C) 64 a 0,062 mm
D) 64 a 0,008 mm
E) 2 a 0,004 mm

46. O índice que expressa numericamente o grau de curvatura dos cantos (pontas e arestas) das partículas 
minerais é denominado de grau de:
A) porosidade.
B) esfericidade. 
C) rolabilidade.
D) pivotabilidade. 
E) arredondamento.

47. A cor do sedimento é a propriedade que, em primeiro lugar, chama a atenção do pesquisador ou até 
mesmo  de um leigo,  em trabalho de  campo.  As  várias  tonalidades  da  cor  vermelha,  acastanhada e 
amareladas são, em geral, relacionadas aos compostos de:
A) enxofre.
B) matéria orgânica.
C) hidróxido de ferro.
D) anidrita.
E) cobre. 

48. A difratometria de raio X (DRX) é uma técnica que utiliza a estrutura da rede cristalina, na identificação:
A) da matéria orgânica.
B) dos argilominerais.
C) dos clastos marinhos.
D) das areias muito finas. 
E) dos gases no sedimentos.
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49. Na fase de separação das classes de tamanho de partículas de sedimentos, a queima da matéria orgânica, 
eliminação de sais, carbonatos e ferro correspondem à fase de:
A) tratamento da amostra.
B) coleta da amostra em campo.
C) pós-tratamento da amostra. 
D) pré-tratamento da amostra.
E) armazenamento para futuras análises.

50.  Foram realizadas coletas de sedimentos de fundo com um amostrador Van Veen no estuário do Rio 
Cocó. No que se refere as técnicas de laboratório empregadas na análise granulométrica da  fração maior 
do que 0,062mm, assinale a sequência correta.
A) Separação da fração maior que 0,062 mm, secagem, pesagem, peneiramento mecânico com uso do 

rotap, pesagem da fração retida nas 12 peneiras e armazenamento.
B) Pesagem, quarteamento, secagem e filtração.
C) Peneiramento mecânico com uso do rotap, secagem, quarteamento e pesagem.
D) Peneiramento mecânico com uso do rotap, peneiramento úmido, quarteamento e pesagem.
E) Separação da fração maior que 0,062 mm, peneiramento mecânico com uso do rotap, homogeinezação, 

repouso e armazenagem. 
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