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Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
15 C C INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com o Capítulo 33, página 443 do livro “SILVA Junior, César da; Sasson, Sezar. Biologia 2 – seres vivos: estrutura e 
função. Editora Saraiva, 10 ª Edição, São Paulo. 2010”, citado no documento: PROGRAMAS – BIBLIOGRAFIAS – CRITÉRIOS 
PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DO EDITAL 5/2016 para o cargo de TÉCNICO DE LABORATÓRIO / BOTÂNICA, a resposta 
correta para a questão 15 é a alternativa c) Zona Meristemática, conforme gabarito divulgado. 
Segue o texto constante no referido livro que fundamenta o indeferimento: 
“Zona meristemática (zona de divisões): é um meristema primário, protegido pela coifa, um tecido morto, muito resistente, e forma 
de capuz. Nessa região, as mitoses ocorrem no plano transversal, determinando o crescimento por alongamento.” 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
17 A ANULADA DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 
A questão foi anulada em função de não existir entre as alternativas apresentadas uma que seja correta. A alternativa correta 
deveria contemplar as afirmativas I, II, III e IV. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
19 E E INDEFERIDO  

JUSTIFICATIVA 
De acordo com que consta nas páginas 44 a 47 do livro “PEIXOTO, Ariane Luna; MAIA, Leonor Costa (Org.). Manual de 
Procedimentos para Herbários. Editora Universitária UFPE.Herbário Virtual da Flora e dos Fungos /INCT. Recife, 2013”, citado no 
documento: PROGRAMAS – BIBLIOGRAFIAS – CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DO EDITAL 5/2016 para o cargo 
de TÉCNICO DE LABORATÓRIO / BOTÂNICA, a resposta correta para a questão 19 é a alternativa e) país, estado, município e 
coordenadas geográficas onde a planta foi coletada; cor das flores e odor (caso houver); altura do indivíduo, conforme 
gabarito divulgado. 
Esta alternativa é a que “apresenta as informações que, se acrescentadas, tornariam este registro mais completo e mais próximo 
do recomendado nos manuais de procedimentos para herbários”, conforme o enunciado da questão.  Ela acrescenta pelo menos 
cinco (5) elementos à descrição apresentada (país, estado, município e coordenadas geográficas onde a planta foi coletada, 
altura do indivíduo) e deixa explícito que a cor das flores e odor, QUANDO HOUVER, deve ser também acrescentada. 
Nenhuma das demais alternativas apresenta mais elementos novos do que a indicada na alternativa e, considerando que já 
estavam indicados: Localização em relação a um lugar geograficamente conhecido (“Coletada no Parque Nacional da Lagoa do 
Peixe”); Tipo e estado de conservação da vegetação (“em mata de restinga bem conservada”), textura do solo (“solo arenoso”) e 
Data da coleta (“05/09/2016”). 
 
 


