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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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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. O herbário constitui um importante banco de dados da biodiversidade local, regional ou mundial. Sobre o 
herbário é correto afirmar que consiste de:
A) coleções de amostras botânicas provenientes de diversas regiões geográficas.
B) coleções de amostras zoológicas pertencentes a várias regiões do país.
C) conjuntos de materiais microbiológicos de uma região geográfica.
D) conjunto de informações sobre as formas de uso das plantas.
E) coleções de livros botânicos. 

22. Após finalizado o processo de coletas do material botânico, recomenda-se iniciar a dessecação (secagem) 
das amostras. Essa etapa tem por finalidade:
A) evitar a queda das folhas e estragos causados por fungos e/ou bactérias.
B) conhecer a diversidade de plantas existente em determinada área.
C) oferecer maior segurança e secagem mínima das plantas.
D) evitar os danos causados pelas altas temperaturas.
E) avaliar o potencial genético das plantas. 

23.  Na montagem das exsicatas, são usados os seguintes materiais:
A) jornal, cola e cartolina.
B) cartolina, cola e papelão. 
C) álcool etílico, cola e jornal.
D) papelão, linha e agulha e/ou cola. 
E) cartolina, linha e agulha e/ou cola.

24. Entre os materiais necessários para a realização de coleta de amostras vegetais estão:
A) tesoura-de-poda, álcool a 70%, estacas e sementes.
B) prensa de madeira, tesoura-de-poda, jornais e papelões.
C) jornais, amostras de madeiras, tesoura-de-poda e frutos.
D) cartolina, cola, cordão, e caderneta de campo.
E) prensa de madeira, cartolina, estacas e jornais.

25. De modo geral, somente as plantas férteis são coletadas. O termo fértil refere-se a:
A) sementes e/ou folhas.
B) flores e/ou frutos.
C) folhas e/ou frutos.
D) frutos e/ou caule.
E) caule e/ou folhas.

26. Os espécimes dos herbários constituem a base para a realização de estudos em diferentes áreas como a 
Sistemática Vegetal, Farmácia, Bioquímica e Química, entre outras.  A amostra vegetal colada e/ou costurada 
em cartolina branca, juntamente com as informações sobre a planta e local de coleta, é designada de:
A) hábitat.
B) latitude.
C) determinador.
D) exsicata.
E) coletor.

27.  Ao término da coleta,  ou ao final de cada dia de trabalho, as amostras são colocadas em estufas. O 
procedimento para a secagem do material botânico é feito na seguinte sequência:
A) jornal enumerado com a planta dentro, cartolina, álcool a 70%, etiqueta.
B) papelão, tábua da prensa, papelão, jornal enumerado com a planta dentro.
C) papelão, tábua da prensa, jornal enumerado com a planta dentro, tábua da prensa.
D) tábua da prensa, cartolina, papelão, jornal enumerado com a planta dentro, tábua da prensa.
E) tábua da prensa, papelão, jornal enumerado com a planta dentro, papelão, tábua da prensa.
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28. Depois do processo de secagem, colagem e enumeração, as exsicatas estão prontas para serem colocadas 
nos armários. Esse último procedimento recebe o nome de:
A) classificação.
B) enumeração.
C) tipificação.
D) seleção.
E) incorporação. 

29. O herbário é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de estudos principalmente em diferentes 
áreas da Botânica. Dentre as diversas funções associadas a um herbário, destacam-se:
A) enumerar as coleções e fixar as flores em álcool 70%.
B) fornecer identificações de plantas e servir como centro de treinamento, especialmente taxonomia.
C) guardar as plantas em um recipiente de plástico antes da secagem e coletar amostras botânicas. 
D) identificar plantas tóxicas e coletar espécimes desprovidos de flores.
E) coletar espécimes com folhas e plantas suculentas.

30. Tendo em vista que durante as coletas pode-se deparar com uma planta rara ou ameaçada de extinção, é 
importante saber o local exato onde o espécime foi registrado. O equipamento usado para se obter as 
coordenadas geográficas das coletas é o (a):

A) GPS 
B) Bússola
C) Altímetro 
D) Termômetro
E) Barômetro

31. A cartolina sobre a qual a planta deve ser colada e/ou costurada segue alguns padrões. Essa deve ser:
A) de qualquer cor e medindo 1-1,2m de comprimento por 50-52 cm de largura.
B) amarela, de boa qualidade e medindo 40-42 cm de comprimento por 29-30 cm de largura.
C) branca, de boa qualidade e medindo 40-42 cm de comprimento por 29-30 cm de largura.
D) branca, de boa qualidade e medindo 1-1,2m de comprimento e 50-52 cm de largura.
E) azul-claro e medindo 1-1,2m de comprimento por 50-52 cm de largura.

32. Depois do processo de secagem, colagem e enumeração, as exsicatas estão prontas para serem colocadas 
nos armários. A posição de cada família no herbário, e os gêneros dentro das famílias depende do (a):
A) estudo ambiental ou florístico.
B) identificação e ultra-estrutura da amostra.
C) sistema de classificação empregado no herbário.
D) período de frutificação da espécie vegetal. 
E) período de floração da planta.

33. Um problema relevante na manutenção dos herbários em regiões tropicais é o dano causado por insetos e 
mofos, especialmente onde o clima é muito úmido. Desta forma, vários cuidados devem ser tomados, 
dentre os quais se destacam:  
A) um herbário bem fechado, climatizado e que seja fiscalizado contra a entrada de plantas não tratadas 

com defensivos químicos ou calor.
B) um herbário bem fechado, sem condicionadores de ar e que permite a entrada de qualquer amostra.
C) um local com muitas plantas colocadas nos armários e não tratadas com defensivos químicos ou calor.
D) um herbário não climatizado e que seja fiscalizado contra a entrada de plantas não tratadas.
E) um ambiente aberto e sem controle da entrada de material botânico. 

34. Na  montagem  das  exsicatas,  convém  destacar  as  estruturas  mais  importantes  para  os  estudos 
taxonômicos. Assim, deve-se dar prioridade a certos órgãos da planta. É correto afirmar que:
A) A raíz deve estar em destaque em uma exsicata.
B) Apenas as flores devem estar em destaque na exsicata.
C) A folha constitui a parte vegetal mais importante na classificação vegetal. 
D) O fruto é considerado a porção vegetativa mais importante na classificação das plantas.
E) Flores e frutos,  devido a sua importância na classificação das plantas,  não devem ficar  sob as 

partes vegetativas.
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35. Dentro das coleções de um herbário podem existir exemplares que os autores usaram para descrever uma 
espécie nova e em alguns herbários esses materiais são guardados separadamente, de modo a receber 
maior proteção. A que categoria pertencem esses exemplares?
A) Epíteto específico.
B) Família.
C) Gênero.
D) Ordem.
E) Tipo.

36. O processo de intercâmbio de coleções botânicas entre os herbários é um trabalho de rotina entre as mais 
diversas instituições nacionais e estrangeiras. O material botânico usado na permuta é denominado:
A) isótipo.
B) exsicata.
C) etiqueta.
D) holótipo.
E) duplicata. 

37.  Um herbário  pode ser  constituído de exemplares  de  diferentes  natureza,  como plantas  dessecadas e 
coladas  na cartolina,  frutos,  sementes  e amostras  de  madeira,  também dessecados,  e  flores e  frutos 
conservados em meio líquido, como o álcool. A coleção de frutos existentes no herbário constitui a(o):
A) pinoteca.
B) xiloteca.
C) palinoteca.
D) carpoteca.
E) mapoteca.

38.  Para a secagem do material  botânico, pode-se usar diferentes tipos de estufas como a elétrica, a de 
fogareiro e a de lâmpadas, ou ainda, deixar as plantas dessecar diretamente ao sol. A vantagem do uso da 
estufa elétrica é:
A) Fornecer um calor mais suave, fazendo com que as plantas fiquem com uma tonalidade mais natural.
B) Desidratar o material durante o maior tempo possível para que as plantas mudem a tonalidade das estruturas.
C) Fornecer calor em excesso para que as plantas mudem a tonalidade. 
D) Fornecer calor mínimo para que a planta fique enrugada 
E) Secar o material em local bem arejado.

39. Durante o processo de montagem de uma exsicata, todas as informações obtidas em campo são transcritas 
para uma ficha que será colada na mesma cartolina da amostra vegetal. Essa ficha recebe o nome de:
A) etiqueta ou rótulo da exsicata.
B) etiqueta ou sinonímia da espécie.
C) etiqueta ou duplicata da exsicata.
D) duplicata ou sinonímia da espécie.  
E) rótulo ou determinador da exsicata. 

40.  Durante  o  processo  de  herborização,  vários  cuidados  devem ser  tomados  para  que  as  plantas  não 
enruguem.  Dentre  os  materiais  e  equipamentos  necessários  para  a  coleta  de  amostras  botânicas, 
especialmente dois são responsáveis para que as plantas fiquem totalmente eretas. Esses materiais são: 
A) jornal e corda.
B) prensa de madeira e papelão.
C) papelão e jornal.
D) prensa de madeira e jornal.
E) corda e jornal.
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41. Selecione os quatro métodos empregados no combate às pragas do herbário.
A) Fumigação, colagem, classificação e herborização.
B) Fumigação, aquecimento, esfriamento e envenenamento.
C) Envenenamento, fumigação, identificação e herborização.
D) Classificação, envenenamento, esfriamento e enumeração.
E) Etiquetagem, envenenamento, aquecimento e esfriamento.

42. Os armários utilizados nos herbários para o armazenamento das coleções botânicas são padronizados e 
possuem características bem peculiares. Sobre esses armários é correto afirmar que:
A) são de ferro e sem portas.
B) são de madeira e possuem apenas uma porta.
C) devem ser de aço, com uma porta e poucas divisões internas.
D) devem ser de aço, com várias divisões internas e hermeticamente fechados. 
E) devem ser de madeira, hermeticamente fechados e com poucas divisões internas.

43. Durante a etapa de montagem das exsicatas, deve-se ter alguns cuidados na escolha da amostra que será 
colada ou costurada. Com relação às folhas, deve-se selecionar a amostra que tenha:
A) Todas as folhas com a face superior evidente.
B) Folhas inteiras e que tenham indumento (pêlos) na face inferior.
C) Folhas simples e opostas dotadas de glândulas na face superior.
D) Apenas folhas compostas e alternas que apresentem margens inteiras.
E) Folhas sob o caule e pelo menos uma delas deve apresentar a face inferior. 

44. Grande  parte  dos  herbários  nacionais  e  estrangeiros,  entraram  na  era  da  informática  e  estão 
criando/alimentando seus próprios bancos de dados. O programa que vem sendo usando pela maioria 
desses herbários é o:
A) EXCEL
B) ACESS
C) BRAHMS
D) OUTLOOK
E) OFFICE WORD

45.  Em grandes  herbários,  todas  as  plantas  antes  de  serem incorporadas  ao acervo  são tratadas  com o 
brometo de metila que consiste em um gás incolor e sem cheiro. No entanto, a maioria dos herbários usa 
uma substância chamada Gastoxin. Sobre esta substância é correto afirmar que: 
A) é sempre misturada com querosene puro e tanto repele como elimina os insetos.
B) tem como princípio ativo um gás venenoso chamado hidreto de fósforo (Fosfina).
C) nesse método, usam-se substâncias voláteis como o bissulfeto de carbono. 
D) é misturado com a geléia de sílica (mistura comercialmente conhecida como Drione).
E) tem como princípio ativo o pyrethrum que repele e mata insetos e não é tóxico aos seres humanos.

46. O processo de incorporação das exsicatas no herbário é feito de várias maneiras, ou seja, utilizando-se 
algumas propostas de classificação como o Sistema Alfabético, Sistema de Cronquist (1968, 1988) e 
Judd et al. (2001, 2009).  Sobre o Sistema Alfabético é correto afirmar que:
A) a relação das famílias é baseada em dados modernos.
B) os números das famílias dão uma indicação do relacionamento entre si.
C) nesse sistema cada família tem um número e esse número reflete a relação da família com outras.
D) nesse sistema, cada gênero é enumerado e esta numeração reflete a relação evolutiva dos gêneros 

dentro da família.
E) esse sistema traz a vantagem da colocação certa no herbário, de qualquer novo táxon, contudo não 

mostra nenhum relacionamento filogenético entre os gêneros e famílias.
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47.  Uma  das  formas  de incrementar  o  acervo de um herbário  é  através  do sistema  de intercâmbio  das 
coleções. Desta forma, um herbário manda para outro um documento informando sobre o envio das 
coleções. Esse documento recebe o nome de: 
A) caderneta de campo.
B) guia de empréstimo.
C) ficha de campo.
D) guia de remessa.
E) guia de campo.

48.  As plantas herbáceas diferem das lenhosas ou sublenhosas nos processos de coleta e herborização. Desta 
forma, quando uma erva for coletada para ser dessecada deve-se:
A) preservar o material em líquido e ter uma exsicata correspondente. 
B) secar todo o material após submissão a alguns tratamentos químicos e, em seguida, analisa-lo. 
C) submeter a planta ao calor da estufa elétrica durante dez dias e, em seguida, triturar o material.
D) obter apenas amostras das folhas, dos botões florais e das regiões embrionárias da raiz para serem avaliadas.
E) obter um, ou vários indivíduos, juntamente com a raiz e, no caso da planta ser grande, a mesma deve 

ser dobrada em zig-zag. 

49. Após a montagem da exsicata, a cartolina deve ser marcada com um carimbo do herbário e receber uma 
numeração. Sobre esta numeração é correto afirmar:
A) deve ser enviada para os outros herbários.
B) refere-se ao número da família dentro do herbário.
C) corresponde ao número da coleta e, consequentemente, do herbário. 
D) corresponde ao número do coletor e obedece uma sequência crescente.
E) cada exsicata tem um número diferente e corresponde ao número do herbário.

50. Todas as exsicatas apresentam uma ficha onde consta a identificação da espécie, os dados obtidos em 
campo sobre a planta e o ambiente em que a mesma ocorre. Nessa ficha, geralmente, também consta a 
indicação do nome do especialista (determinador) que fez a identificação do espécime. Na hora de se 
fazer  o  registro  dessa  espécie,  no  banco  de  dados  do  herbário,  caso  existam  duas  determinações 
diferentes do mesmo determinador, deve-se:
A) desconsiderar ambas as anotações do autor.
B) fazer a identificação na exsicata do herbário.
C) indicar os pesquisadores que estudam a família.
D) optar pela anotação que tenha a data mais antiga. 
E) optar pela anotação que tenha a data mais recente. 
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