


APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do seu concurso está batendo na porta. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, 

com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera, uma super transmissão gratuita em nosso canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis 

para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 



1Prof. Adriana 
Figueiredo

Revisão de Véspera IBAMA 

Língua Portuguesa
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e de outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Emprego das classes de palavras.
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

5.5 Concordância verbal e nominal. 
5.6 Regência verbal e nominal. 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 
5.8 Colocação dos pronomes átonos. 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 
6.1 Significação das palavras. 
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
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REVISÃO DE 7 ITENS DO EDITAL 
EM 27 QUESTÕES E 6 DICAS

Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais

Prof. Adriana Figueiredo
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DICA 1

• TEXTO DESCRITIVO → CARACTERIZA, QUALIFICA; 

• TEXTO NARRATIVO → NARRA; 

• TEXTO EXPOSITIVO → EXPÕE O QUE SE SABE SOBRE UM ASSUNTO;

• TEXTO ARGUMENTATIVO → DEFENDE TESE.

Profª Adriana Figueiredo

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia
O século XIX constituiu-se em marco fundamental para o desenvolvimento das instituições de segurança 
pública, com as polícias buscando maior legitimidade e profissionalização. Como referência ocidental, a 
Polícia Metropolitana da Inglaterra, fundada em 1829, mudou paradigmas, dando preponderância ao 
papel preventivo de suas ações e foco à proteção da comunidade.

O consenso, em detrimento do poder de coerção, e a prevenção, em detrimento da repressão, 
reforçaram a proximidade da polícia com a sociedade, com atenção integral ao cidadão. O modelo inglês 
retirou as polícias do isolamento, apresentando-as à comunidade como importante parceira da 
segurança pública e elemento fundamental para a redução da violência. Com isso, surgiu o conceito de 
uma organização policial moderna, estatal e pública, em oposição ao controle e à subordinação política 
da polícia.

No Brasil, as primeiras iniciativas de implantação da polícia comunitária ocorreram com a Constituição 
Federal de 1988 e a necessidade de uma nova concepção para as atividades policiais. Foram adotadas 
estratégias de fortalecimento das relações das forças policiais com a comunidade, com destaque para a 
conscientização sobre a importância do trabalho policial e sobre o valor da participação do cidadão para 
a construção de um sistema que busca a melhoria da qualidade de vida de todos.

Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). Diretriz Nacional de Polícia Comunitária. Brasília – 
DF, 2019. p. 11-12 (com adaptações)
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5

O texto, que se classifica como dissertativo-expositivo quanto à tipologia, informa o
leitor acerca de aspectos históricos ligados ao surgimento da polícia comunitária.

Certo
Errado

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia

O texto, que se classifica como dissertativo-expositivo quanto à tipologia, informa o
leitor acerca de aspectos históricos ligados ao surgimento da polícia comunitária.

Certo
Errado

 01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia
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#ANOTAAÍ

02. CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão
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O texto é predominantemente argumentativo e um dos elementos principais em
que se esteia é a evidência das provas, que se apresenta por meio de fatos
comprovados por dados estatísticos.

Certo
Errado

02. CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

O texto é predominantemente argumentativo e um dos elementos principais em
que se esteia é a evidência das provas, que se apresenta por meio de fatos
comprovados por dados estatísticos.

Certo
Errado

02. CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão
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#ANOTAAÍ

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial - 
Especialidade: Psicologia 

QUESTÃO ADAPTADA
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O texto CG1A1-II apresenta, predominantemente, a tipologia textual argumentativa.

Certo
Errado

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

QUESTÃO ADAPTADA

O texto CG1A1-II apresenta, predominantemente, a tipologia textual argumentativa.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial - 
Especialidade: Psicologia 
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - COREN-SE - Enfermeiro Fiscal
Texto CG1A1-II

Na enfermagem, o empreendedorismo ocorre quando o enfermeiro atua como agente de mudanças e
transformações positivas para pacientes e famílias. A enfermagem tradicionalmente tem potencial para
o desenvolvimento de inovações e transformações no processo de cuidar em saúde. Sua própria história
ilustra esse espírito empreendedor a partir da figura de Florence Nightingale, que, no século XIX, pela
sua atuação pioneira da Guerra da Crimeia e pela fundação da Escola de Enfermagem no Hospital Saint
Thomas na Inglaterra, deu início às bases científicas da profissão e tornou-se a precursora da
enfermagem moderna. Esses feitos fizeram dela também um grande exemplo de enfermeira
empreendedora.

Apesar disso, o empreendedorismo ainda está longe de ser um tema frequente na prática, no ensino e
na pesquisa em enfermagem. É necessário divulgar o tema entre os profissionais de enfermagem. O
empreendedorismo não é apenas uma competência importante para a busca de uma prática autônoma,
mas é também uma característica que potencializa a prática dos profissionais de enfermagem no
cuidado às pessoas e às coletividades. Por meio dele, o enfermeiro pode contribuir para inovações no
cuidado em saúde e, por conseguinte, ampliar a visibilidade da profissão.

José Luís Guedes dos Santos e Alisson Fernandes Bolina. Empreendedorismo na enfermagem: uma necessidade para inovações no cuidado em saúde e 
visibilidade profissional. In: Enfermagem em Foco, v. 11, n.º 2, 2020, p. 4-5 (com adaptações).
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Quanto à tipologia textual, o texto CG1A1-II é predominantemente narrativo.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - COREN-SE - Enfermeiro Fiscal

Quanto à tipologia textual, o texto CG1A1-II é predominantemente narrativo.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - COREN-SE - Enfermeiro Fiscal
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#ANOTAAÍ

Colocação dos pronomes átonos

Prof. Adriana Figueiredo
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DICA 2
NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL HÁ:

• UMA REGRA - PALAVRA INVARIÁVEL É PALAVRA ATRATIVA → Não me responda.

• DUAS EXCEÇÕES - INFINITIVO → Cantava para se acalmar. / Cantava para acalmar-se.

- CONJUNÇÕES COORDENATIVAS → Chegou e se deitou. / Chegou e 
deitou-se. 

DICA 2

NÃO ESQUEÇA: O QUE NÃO É PROIBIDO ESTÁ 
CORRETO. → A menina se encanta com a vida.
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No trecho “Discurso é aquilo que nos faz enquanto nós o fazemos” (primeiro
parágrafo), é obrigatório o emprego da forma pronominal “nos” antes da forma
verbal “faz”.

Certo
Errado

05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça 
Substituto - Prova 2

No trecho “Discurso é aquilo que nos faz enquanto nós o fazemos” (primeiro
parágrafo), é obrigatório o emprego da forma pronominal “nos” antes da forma
verbal “faz”.

Certo
Errado

05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2
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#ANOTAAÍ

No último período do primeiro parágrafo, a anteposição do pronome ‘se’ à forma
verbal ‘Trata’ prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Técnico Jurídico - 
Apoio Administrativo 
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No último período do primeiro parágrafo, a anteposição do pronome ‘se’ à forma 
verbal ‘Trata’ prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Técnico Jurídico - Apoio
Administrativo

#ANOTAAÍ
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Prejudicaria a correção do texto o deslocamento da forma pronominal “nos”, em
“levar-nos” (l.18), para imediatamente antes da forma verbal “levar”— nos levar.

Certo
Errado

07. CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração

Prejudicaria a correção do texto o deslocamento da forma pronominal “nos”, em 
“levar-nos” (l.18), para imediatamente antes da forma verbal “levar”— nos levar.

Certo
Errado

07. CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - 
Administração
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#ANOTAAÍ

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “Estávamos o tempo todo em guerra ou nos preparando
para ela”, o pronome “nos” fosse deslocado para logo após “preparando”:
preparando-nos.

Certo
Errado

08. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e
Mapeamento
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Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria 
mantida caso, no trecho “Estávamos o tempo todo em guerra ou nos preparando 
para ela”, o pronome “nos” fosse deslocado para logo após “preparando”: 
preparando-nos.

Certo
Errado

08. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e
Mapeamento

#ANOTAAÍ
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Seria mantida a correção gramatical do texto se o pronome “se”, no primeiro
parágrafo, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal “refere”, da
seguinte maneira: refere-se.

Certo
Errado

09. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público

Seria mantida a correção gramatical do texto se o pronome “se”, no primeiro
parágrafo, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal “refere”, da
seguinte maneira: refere-se.

Certo
Errado

09. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público
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#ANOTAAÍ

Emprego de tempos e modos 
verbais

Prof. Adriana Figueiredo
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DICA 3
ATENÇÃO ÀS QUESTÕES DE REESCRITURA:

• CORREÇÃO GRAMATICAL → Conformidade com a norma culta.

• COERÊNCIA → Lógica.

• SENTIDO → Conformidade com as ideias do texto.

DICA 3

ATENÇÃO AO PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO 
COMPOSTO: 

ELE HAVIA/TINHA ESTUDADO QUANDO FEZ A 
PROVA = ELE ESTUDARA QUANDO FEZ A 
PROVA.
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10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia -
Prova Anulada

A substituição da forma verbal “busca” (último período do texto) por busque
alteraria o sentido original do texto, mas não prejudicaria sua correção gramatical.

Certo
Errado

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia - 
Prova Anulada 

A substituição da forma verbal “busca” (último período do texto) por busque
alteraria o sentido original do texto, mas não prejudicaria sua correção gramatical.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário I

No segundo período do primeiro parágrafo, a substituição das formas verbais
“acentuaria” e “causaria” por acentuasse e causasse, respectivamente, manteria a
coerência e a correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário I

No segundo período do primeiro parágrafo, a substituição das formas verbais
“acentuaria” e “causaria” por acentuasse e causasse, respectivamente, manteria a
coerência e a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais

Mantendo-se os sentidos do último período do terceiro parágrafo do texto CG1A1-I,
a expressão “havia sido” poderia ser substituída por tinha sido.

Certo
Errado

12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais

Mantendo-se os sentidos do último período do terceiro parágrafo do texto CG1A1-I,
a expressão “havia sido” poderia ser substituída por tinha sido.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais

No trecho “Quando tinha dez anos, relembrou, um menino que a amava jogara-lhe
um rato morto. Porcaria! berrara branca com a ofensa. Fora uma experiência.”, do
texto CG1A1, o termo “Fora” poderia ser substituído, sem prejuízo dos sentidos do
texto, por Havia sido.

Certo
Errado
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No trecho “Quando tinha dez anos, relembrou, um menino que a amava jogara-lhe
um rato morto. Porcaria! berrara branca com a ofensa. Fora uma experiência.”, do
texto CG1A1, o termo “Fora” poderia ser substituído, sem prejuízo dos sentidos do
texto, por Havia sido.

Certo
Errado

13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais

#ANOTAAÍ
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Emprego de conectores e de 
outros elementos de 
sequenciação textual
Prof. Adriana Figueiredo

CONJUNÇÕES

57

58



30

DICA 4

EMBORA ESTUDASSE, NÃO APRENDIA A
MATÉRIA./ APESAR DE ESTUDAR, NÃO
APRENDIA A MATÉRIA.

DICA 4

ATENÇÃO AOS VALORES SEMÂNTICOS DO
COMO:

- COMPARAÇÃO: É linda como uma flor.

- CONFORMIDADE: Fez tudo como a professora
orientou.
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DICA 4

NÃO OBSTANTE: “coringa da oposição” → Foi à
praia, não obstante chovia./ Foi à praia, não
obstante chovesse.

A Internet é uma fonte praticamente inesgotável de coisas nas quais prestar atenção.
Nela, o conteúdo e os serviços costumam ser gratuitos, pois seus criadores ganham
dinheiro publicando anúncios, que também atrairão nossa atenção (e somente a
partir daí, quem sabe, poderão nos induzir a comprar ou consumir algum produto).
Percebeu? A principal mercadoria do Google não é o buscador, os mapas ou o Gmail.
É a sua atenção, que ele coleta e revende. A atenção é a maior riqueza das empresas
de Internet. Fez fortunas, criou gigantes, mudou o mundo. Por isso há tanta gente
lutando por ela: a loja do sistema Android tem 2,1 milhões de aplicativos; a do
sistema utilizado pelo iPhone, 1,8 milhão.

14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo
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No último período do texto CG2A1-II, a expressão “Por isso” introduz, com relação às
ideias imediatamente anteriores, uma circunstância de explicação.

Certo
Errado

14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo

No último período do texto CG2A1-II, a expressão “Por isso” introduz, com relação às
ideias imediatamente anteriores, uma circunstância de explicação.

Certo
Errado

14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo
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#ANOTAAÍ

No primeiro período do texto CG1A1, o termo “como” expressa a ideia de
comparação.

Certo
Errado

15. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TJ-RJ - Técnico Judiciário
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No primeiro período do texto CG1A1, o termo “como” expressa a ideia de
comparação.

Certo
Errado

15. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TJ-RJ - Técnico Judiciário

#ANOTAAÍ
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No segundo período do primeiro parágrafo, a expressão “Uma vez que” exprime
circunstância de causa e poderia ser corretamente substituída por Como, sem
alteração do sentido original do texto.

Certo
Errado

16. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

No segundo período do primeiro parágrafo, a expressão “Uma vez que” exprime
circunstância de causa e poderia ser corretamente substituída por Como, sem
alteração do sentido original do texto.

Certo
Errado

16. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2
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#ANOTAAÍ

A substituição de “Embora” (no início do segundo parágrafo) por Apesar de manteria
a correção gramatical e os sentidos do texto.

Certo
Errado

17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-SE - Agente de Polícia
Judiciária

71

72



37

A substituição de “Embora” (no início do segundo parágrafo) por Apesar de manteria
a correção gramatical e os sentidos do texto.

Certo
Errado

17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-SE - Agente de Polícia
Judiciária

#ANOTAAÍ
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A locução conjuntiva “Não obstante” (último período do segundo parágrafo) tem
valor adversativo no texto.

Certo
Errado

18. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2

A locução conjuntiva “Não obstante” (último período do segundo parágrafo) tem
valor adversativo no texto.

Certo
Errado

18. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-SC - Promotor de Justiça
Substituto - Prova 2
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#ANOTAAÍ

Emprego do sinal indicativo de 
crase

Prof. Adriana Figueiredo
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DICA 5

HÁ DUAS JUSTIFICATIVAS PARA CRASE:

• FENÔMENO FONÉTICO: OBEDECIA À PROFESSORA.

• LOCUÇÕES DE BASE FEMININA: À MEDIDA QUE, À TARDE, ETC.

DICA 5

Atenção à crase no plural.

Ex.: Referiu-se a crianças./Referiu-se às crianças.
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Caso fosse inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo “a”, no trecho “em meio a
uma crise” (primeiro período do segundo parágrafo), a correção gramatical do texto
seria prejudicada.

Certo
Errado

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEDUC-AL - Professor - Ciências

Caso fosse inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo “a”, no trecho “em meio a
uma crise” (primeiro período do segundo parágrafo), a correção gramatical do texto
seria prejudicada.

Certo
Errado

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEDUC-AL - Professor - Ciências
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#ANOTAAÍ

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse acento indicativo
de crase na expressão “a granel” (L.43).

Certo
Errado

20. CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração
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A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse acento indicativo
de crase na expressão “a granel” (L.43).

Certo
Errado

20. CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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A supressão do sinal indicativo de crase no vocábulo “às”, em “às mudanças
tecnológicas” (segundo parágrafo), prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

21. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público

A supressão do sinal indicativo de crase no vocábulo “às”, em “às mudanças
tecnológicas” (segundo parágrafo), prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

21. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público
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#ANOTAAÍ

Emprego dos sinais de pontuação

Prof. Adriana Figueiredo
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VÍRGULA

DICA 6

ATENÇÃO AOS 7 PRINCIPAIS CASOS DO USO DA VÍRGULA:

1. PROIBIDA EM SVC → O aluno estuda a matéria.

2. DESLOCAMENTO DE ADJUNTOS ADVERBIAIS → Na semana passada, foi ao 
médico.
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DICA 6

3. DESLOCAMENTO DE ORAÇÕES ADVERBIAIS → Quando ela chegar, avise-me.

4. APOSTO → Chamou Lia, secretária da escola, para uma conversa.

5. ORAÇÕES ADJETIVAS → A empresa, que tem funcionários qualificados, teve 
bons resultados.

DICA 6

6. CONJUNÇÕES COORDENATIVAS → Foi à praia, porém chovia.
A professora chegou e iniciou a aula./ A professora chegou, e os alunos calaram-se.

7. INTERCALAÇÕES: vírgulas “casadas” → Foi, pela manhã, à praia.
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A mesma regra de pontuação justifica o emprego de vírgula após as expressões “No
século XXI” (L.30) e “A indústria da saúde do sono” (L. 33 e 34).

Certo
Errado

22. CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração

A mesma regra de pontuação justifica o emprego de vírgula após as expressões “No
século XXI” (L.30) e “A indústria da saúde do sono” (L. 33 e 34).

Certo
Errado

22. CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração
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#ANOTAAÍ

No trecho “quando a insônia grassa e o bocejo se impõe, chega-se a duvidar da
sobrevivência do sonho” (L. 41 e 42), o emprego da vírgula é facultativo.

Certo
Errado

23. CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração
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No trecho “quando a insônia grassa e o bocejo se impõe, chega-se a duvidar da
sobrevivência do sonho” (L. 41 e 42), o emprego da vírgula é facultativo.

Certo
Errado

23. CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

#ANOTAAÍ
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A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam mantidos se o trecho
“acerca de indivíduos que pertençam a determinado grupo racializado” (segundo
período do terceiro parágrafo) fosse reescrito da seguinte maneira: acerca dos
indivíduos, que pertencem a um determinado grupo racializado.

Certo
Errado

24. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público

A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam mantidos se o trecho
“acerca de indivíduos que pertençam a determinado grupo racializado” (segundo
período do terceiro parágrafo) fosse reescrito da seguinte maneira: acerca dos
indivíduos, que pertencem a um determinado grupo racializado.

Certo
Errado

24. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público
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#ANOTAAÍ

2º PARÁGRAFO: [...] Não admira que, desde muito cedo, a humanidade se tenha
empenhado em enfrentar essa ameaça, e de várias formas, baseadas em diferentes
conceitos do que vem a ser a doença (e a saúde). Assim, a concepção mágico-
religiosa partia, e parte, do princípio de que a doença resulta da ação de forças
alheias ao organismo que neste se introduzem por causa do pecado ou de maldição.

25. CESPE / CEBRASPE - 2021 - COREN-SE - Enfermeiro Fiscal
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Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto CG1A1-I, poderia ser
suprimida a vírgula empregada imediatamente antes do termo “desde”, no terceiro
período do segundo parágrafo.

Certo
Errado

25. CESPE / CEBRASPE - 2021 - COREN-SE - Enfermeiro Fiscal

Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto CG1A1-I, poderia ser
suprimida a vírgula empregada imediatamente antes do termo “desde”, no terceiro
período do segundo parágrafo.

Certo
Errado

25. CESPE / CEBRASPE - 2021 - COREN-SE - Enfermeiro Fiscal
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#ANOTAAÍ

Significação das palavras

Prof. Adriana Figueiredo
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26. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais

No último período do último parágrafo do texto CG1A1-I, o vocábulo “iniludível” foi
empregado com o mesmo sentido de indubitável.

Certo
Errado

26. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais
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No último período do último parágrafo do texto CG1A1-I, o vocábulo “iniludível” foi
empregado com o mesmo sentido de indubitável.

Certo
Errado

26. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais

#ANOTAAÍ
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27. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração

O vocábulo “gritante” (l.28) está empregado com o mesmo sentido de chocante.

Certo
Errado

27. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração
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O vocábulo “gritante” (l.28) está empregado com o mesmo sentido de chocante.

Certo
Errado

27. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico -
Administração

#ANOTAAÍ
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FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIANAF

Profª. Adriana Figueiredo

Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo
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OBRIGADA
Prof. Adriana Figueiredo

Prof. Antonio Daud

Revisão de Véspera IBAMA 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
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@professordaud t.me/professordaud

REVISÃO DE ÉTICA
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ÉTICA

Parte da filosofia

Teórica

universal

MORAL

Normatização de comportamentos de 
det. grupo

Prática

Caráter histórico e social

CESPE/MP-CE – TÉCNICO – 2020 

A tradição é um dos elementos que formam a moral de uma sociedade.
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advertência

suspensão

demissão

cassação de aposentadoria ou disponibilidade

destituição de cargo em comissão ou função de confiança

Advertência
(art. 129)

por escrito

Violação de deveres do art. 116

Violação de algumas proibições do art. 117 (incisos I a VIII e XIX)

Prescrição 180 dias do conhecimento 
do fato

Registro cancelado 3 anos
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Demissão – art. 132

 Hipóteses:
 crime contra a administração pública
 abandono de cargo (ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos); *
 inassiduidade habitual (faltas injustificadas por 60 dias, interpoladamente, durante 12 meses); *
 improbidade administrativa;
 incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
 insubordinação grave em serviço;
 ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
 aplicação irregular de dinheiros públicos;
 revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
 lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
 corrupção;
 acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. *
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3) Demissão – art. 132

 Hipóteses (descumprimento de proibição – art. 117):
 valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da

função pública;
 atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de

benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou
companheiro;

 receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;

 aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
 praticar usura sob qualquer de suas formas;
 proceder de forma desidiosa;
 utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
 participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada,

exercer o comércio, exceto:
 na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Sindicância

Apuração e 
aplicação de 

penalidades de

30 + 30 dias

servidor único ou 
comissão

advertência
suspensão de 

até 30 dias

PAD – rito 
sumário

Situações de

30 + 15 dias

comissão de 2
servidores 

estáveis

Acumulação 
ilegal

Abandono de 
cargo 

Inassiduidade 
habitual

5 dias p/ julgar

5 dias p/ defesa

Demais casos

60 + 60 dias

comissão de 3
servidores 

estáveis

20 dias p/ julgar

10 ou 20 dias p/ 
defesa

PAD – rito 
ordinário
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REVISÃO DA LEI 8.429/1992

Categorias de atos de 
Improbidade Administrativa

importam enriquecimento ilícito art. 9º

causam prejuízo ao erário art. 10

atentam contra os princípios da 
administração pública

art. 11

131
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Elemento subjetivo para 
aplicação das sanções da LIA DOLO

enriquecimento ilícito 
(art. 9º)

violação aos princípios 
(art. 11)

prejuízo ao erário 
(art. 10)

Atos que importam prejuízo ao erário

atos de improbidade que causam prejuízo ao erário

dolo + dano efetivo e comprovado
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atos de improbidade que violam 
princípios

dependem de

dolo 

lesividade relevante

não dependem de

produção de danos ao erário

enriquecimento ilícito do 
agente público

Atos que atentam contra os 
princípios da administração pública

revelar fato que deva 
permanecer em segredo

negar publicidade aos atos 
oficiais

frustrar caráter concorrencial 
de concurso público, 

chamamento ou proc. 
licitatório

deixar de prestar contas 

revelar teor de medida descumprir sobre parcerias da 
administração

Nepotismo
(SV 13) 

promover personalização de 
obras (CF, art. 37, §1º)
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Enriquecimento ilícito Prejuízo ao erário Violação a princípio 

Perda dos bens acrescidos 
ilicitamente 

Perda dos bens acrescidos 
ilicitamente (se ocorrer esta 

circunstância) 
- 

ressarcimento integral do dano (se houver dano efetivo) 

perda da função pública perda da função pública - 

suspensão dos direitos políticos 
de até 14 anos 

suspensão dos direitos 
políticos de até 12 anos 

- 

multa civil igual ao acréscimo 
patrimonial 

multa civil igual ao dano ao 
erário 

multa civil de até 24 vezes a 
remuneração do agente 

proibição de contratar com Poder 
Público ou receber benefícios por 

até 14 anos 

proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber 
benefícios por até 12 anos 

proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber 
benefícios por até 4 anos 

REVISÃO DA LEI 9.784/1999
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Princípio do 
informalismo

atos do processo administrativo não dependem de forma
determinada

senão quando a lei 
expressamente a exigir (art. 22)

observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos 
dos administrados

adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado 
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados

Falta de defesa técnica por advogado no PAD disciplinar não 
ofende a CF (SV 5)

Princípio da Oficialidade 
(Impulsão de ofício)

instauração

instrução

revisão do processo
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Critérios de atuação
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Cebraspe/TJ-RJ – Técnico - 2021

O princípio adotado no processo administrativo com a finalidade de vedar a aplicação
retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública denomina-se
princípio da
A eficiência.
B impessoalidade.
C segurança jurídica.
D publicidade.
E moralidade.
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»
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LEI 12.846/2013

Prof. Antonio Daud
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Lei Anticorrupção

Punição a pessoa jurídica que pratica atos lesivos à Administração

nacional

estrangeira

Responsabilidades

administrativa

civil (“judicial”) 

criminal não !!Responsabilidade objetiva

Não depende da responsabilização das pessoas físicas ou das sanções 
das leis 8429 e 8666

Proteção à administração pública

nacional

estrangeira

Norma de alcance nacional 
(U, E, DF e M)  

Responsabilização administrativa 
(processo administrativo)

multa (0,1 a 20% do faturamento)

publicação extraordinária da condenação

Responsabilização judicial
(processo judicial)

perda dos bens, direitos e valores decorrentes da 
infração

suspensão ou interdição parcial de suas atividades

dissolução compulsória da pessoa jurídica

proibição de receber subsídios, doações ou 
empréstimos de entes públicos (1 a 5 anos)
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OBRIGADO
Prof. Antonio Daud

Informática

Prof. Renato da Costa:.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). 2 Edição de textos,
planilhas e apresentações (pacotes Microsoft Office e LibreOffice). 3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos
básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação
(Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook Express e
Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais. 3.7
Computação na nuvem (cloud computing). 4 Conceitos de organização e de gerenciamento de 32 Informações,
arquivos, pastas e programas. 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de segurança. 5.2 Noções de
vírus, worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-Spyware etc.). 5.4
Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). 6 Serviços
públicos digitais.

Conteúdo Programático

Um firewall com portas abertas é um risco que pode ser explorado por
um invasor para tirar vantagem de uma vulnerabilidade, o que gera
impacto nos negócios.
( ) certo ( ) errado

Banese – Cespe - 2021
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Um usuário que tenha instalado em seu computador um antivírus e um
antispyware pode substituí-los por um firewall pessoal sem prejuí zo à
sua segurança, porque esse aplicativo possui recursos que tanto
eliminam vírus quanto bloqueiam adware.
( ) certo ( ) errado

Seris AL – Cespe - 2021

A grande diferença entre vírus e worms está na forma como eles se
propagam: o vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da
inclusão de cópias de si mesmo em outros programas, mas pela
execução direta de uma de suas cópias.
( ) certo ( ) errado

PC SE – Cespe - 2021
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Denomina-se backdoor a situação em que um usuário sofre um ataque,
seus dados são criptografados, ficam inacessíveis e, então, exige-se desse
usuário o pagamento de resgate para o restabelecimento do acesso a
seus dados.
( ) certo ( ) errado

Polícia Federal – Cespe - 2021

Infere-se do email apresentado, especialmente do trecho “Eu bloqueei o
acesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas
informações, tais como imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho”,
que se trata de um ataque por trojan, o qual é um programa que, além
de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, torna
inacessíveis os dados armazenados, sem o conhecimento do usuário.
( ) certo ( ) errado

PC SE – Cespe - 2021
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Um firewall com portas abertas é um risco que pode ser explorado por
um invasor para tirar vantagem de uma vulnerabilidade, o que gera
impacto nos negócios.
( ) certo ( ) errado

BANESE – Cespe - 2021

Rede metropolitana (MAN) é aquela que abrange uma grande área
geográfica — com frequência um país ou continente — e contém um
conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas (ou seja,
as aplicações) do usuário.
( ) certo ( ) errado

PC AL – Cespe - 2021
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Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de emails no órgão por
meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que opera na camada de
rede da pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantiria a segurança
dos seus dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de
modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário.
( ) certo ( ) errado

PC SE – Cespe - 2021

Sendo o HTTPS um protocolo de segurança utilizado em redes privadas
de computadores, infere-se que o endereço https://intra.pcdf.df.br
identifica necessariamente um sítio localizado em um servidor de uma
intranet.
( ) certo ( ) errado

PCDF – Cespe - 2021
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O SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de
transferência de dados em formulários de dados no caso de o usuário
estar trafegando em sítios da Internet, por exemplo.
( ) certo ( ) errado

PF – Cespe - 2021

O POP3 é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e
tem a função de transporte no envio de emails do cliente para o
destinatário.
( ) certo ( ) errado

Codevasf – Cespe - 2021
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As intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de Internet
para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou
fornecedores, por meio de VPNs (virtual private network).
( ) certo ( ) errado

Depen – Cespe - 2021

Na verificação dos metadados do arquivo curriculum.docx no diretório
Meus documentos no Windows 10, Paulo poderá conferir, além da data
de modificação do arquivo, a data de sua criação e do último acesso ao
arquivo.
( ) certo ( ) errado

PC SE – Cespe - 2021
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Em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de
arquivos podem ter até 256 caracteres, desde que não incluam símbolos
como os seguintes: ? " / \ < > * | : “.
( ) certo ( ) errado

PC AL – Cespe - 2021

O BitLocker permite realizar criptografia de unidade de disco, por isso,
em caso de roubo de dados, como o apresentado, a instalação e
configuração do BitLocker na máquina com Windows 10 pode atenuar o
acesso a dados não autorizados aos arquivos.
( ) certo ( ) errado

PC SE – Cespe - 2021
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Uma nuvem pode tanto armazenar arquivos pessoais de um usuário
quanto hospedar a intranet de uma organização.
( ) certo ( ) errado

PC SE – Cespe - 2021

As desvantagens da cloud computing incluem a inflexibilidade relativa ao
provisionamento de recursos computacionais: é necessário estabelecê-
los no momento da contratação e não há possibilidade de ajustes de
escala, de acordo com a evolução das necessidades, no mesmo contrato.
( ) certo ( ) errado

Polícia Federal – Cespe - 2021
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No sítio de buscas do Google, uma pesquisa pela expressão “CIDADE DE
MACEIÓ”, em letras maiúsculas, ou pela expressão “Cidade de Maceió”,
em letras minúsculas, retornará ao usuário resultados idênticos.
( ) certo ( ) errado

PC AL – Cespe - 2021

Considere que a sintaxe "velocidade do jaguar" –carro tenha sido
utilizada em uma pesquisa no Google. Nesse caso, serão mostrados
resultados que contenham a frase velocidade do jaguar, com essa
correspondência exata, sem a palavra carro.
( ) certo ( ) errado

PCDF – Cespe - 2021
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Caso se deseje pesquisar, no Google, exatamente a frase “operação
apate” (entre aspas), restringindo-se a pesquisa ao sítio da PCDF, em
<https://www.pcdf.df.gov.br>, mas excluindo-se as páginas que
contenham a palavra “drogas” (sem aspas), a pesquisa deverá ser feita
conforme apresentado a seguir.

"operação apate" -drogas site:pcdf.df.gov.br

( ) certo ( ) errado

PCDF – Cespe - 2021

É possível inserir uma tabela em formato .xls em um documento Word e
editá-la nesse mesmo documento utilizando a barra de ferramentas do
Excel.

( ) certo ( ) errado

Depen – Cespe - 2021
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No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha das
contas de usuários do sistema, ação que somente pode ser realizada por
usuário que tenha determinados privilégios no ambiente para executá-la.
( ) certo ( ) errado

PF – Cespe - 2021

No Microsoft Word, é possível inserir uma quebra de página, no
documento em edição, a partir de recurso disponibilizado na aba Design.
( ) certo ( ) errado

Codevasf – Cespe - 2021
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No Microsoft Word, é possível inserir uma quebra de página, no
documento em edição, a partir de recurso disponibilizado na aba Design.
( ) certo ( ) errado

Codevasf – Cespe - 2021

OBRIGADO
Prof. Renato da Costa:.
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Noções de Administração Pública
Prof. Stefan Fantini

Processo Administrativo
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04 Sistemas da Estrutura Organzacional

Autoridade Responsabilidade

Decisão Comunicação

Fatores Condicionantes da Estrutura Organizacional

Fatores Condicionantes da Estrutura 
Organizacional

Fator Humano

Fator objetivos, estratégias e políticas

Fator Tecnologia

Fator Ambiente Externo
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Elementos da Estrutura Organizacional

06 ELEMENTOS BÁSICOS

Especialização do Trabalho

Departamentalização

Cadeia de Comando

Amplitude de Controle

Centralização e Descentralização

Formalização

Organização Formal x Organização Informal

Organização                    
Formal

Criada propositalmente

Baseada na racionalidade e na lógica

É planejada e estruturada

Regras e regulamentos

É representada no organograma

Objetivos pré-estabelecidos

Organização                   
Informal

Surge naturalmente (espontaneidade)

Baseada na afinidade

Não é planejada e nem estruturada

Não existem regras ou manuais

Não aparece no organograma

Não possui objetivos claros
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Estrutura Horizontalizada x Estrutura Verticalizada

Departamentalização Funcional
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Departamentalização Geográfica (Territorial)

Organização Linear
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Estrutura Linha-staff 

Estrutura Matricial
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Características Básicas das Organizações Formais Modernas

Principais 
características (ou 

princípios básicos) das 
Organizações Formais 

Modernas

Divisão do Trabalho

Especialização

Hierarquia

Distribuição da Autoridade e da Responsabilidade

Amplitude Administrativa (Amplitude de Controle)

Racionalismo (Racionalidade)

Estrutura dos Processos

191
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Tipos de Processos

Tipos de Processos

Processos Primários

Processos de Suporte

Processos de Gerenciamento

Ciclo de Vida de Gerenciamento de Processos

Planejamento

Análise

Desenho e 
Modelagem

Implementação

Monitoramento e 
Controle

Refinamento

193
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Ciclo de Vida de Gerenciamento de Processos

Alinhamento à 
estratégia e 

metas

Mudanças na 
arquitetura

Desenvolvimento 
de iniciativas

Implantação de 
mudanças

Medição do 
Sucesso

Método de Análise e Melhoria de Processos (MAMP)
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Escritório de Processos x Dono de Processos

Escritório de 
Processos

é o dono do processo de gerenciamento de processos de negócio

menos centrados no conteúdo dos processos e mais sobre como esse conteúdo é gerenciado

Define princípios, práticas e padrões de BPM.

Define prioridades

Fornece orientação.

Prove Recursos.

Cria e mantem um repositório de processos

Fomenta a inovação

Dono de Processos

pessoa ou um grupo de pessoas com responsabilidade e a prestação de contas contínuas 
pelo desenho (design), desenvolvimento, execução e desempenho

propriedade dos processos pode ser uma responsabilidade em tempo integral ou uma 
responsabilidade em tempo parcial 

Gestão Funcional x Gestão por Processos
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1. (CEBRASPE – Ministério da Economia - 2020)

O escritório de processos é responsável pelo desenho, pelo
desenvolvimento e pela execução de um processo.

2. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020) 

A responsabilidade sobre um processo em tempo integral pode ser
conferida a um grupo de pessoas que tenha as atribuições de
prestar contas e desenhar e executar o processo de negócio.
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3. (CESPE – INMETRO – Analista Executivo - ADAPTADA) A

Entre os elementos que devem ser observados no projeto de uma
estrutura organizacional, incluem-se: especialização do trabalho;
departamentalização; cadeia de comando; amplitude de controle;
centralização e descentralização; e formalização.

4. (CEBRASPE – TJ-PA – Analista - 2020) A

Assinale a opção que apresenta o arranjo organizacional que tem
como vantagem o fato de as decisões serem tomadas mais
rapidamente pelos próprios executores.
a) diferenciação
b) formalização
c) integração
d) Centralização
e) descentralização
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5. (CESPE – EMAP – Analista Portuário - 2018) 

A organização informal caracteriza-se por grupos formados a partir
de interesses, atitudes e comportamentos comuns, inspirados por
formadores de opinião e influenciadores de atitudes.

6. (CESPE – EMAP – Assistente Portuário - 2018) 

Nas organizações, a estrutura informal deve ser extinta porque
constitui empecilho que interfere e oferece resistência a ordens
formais.
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7. (CESPE – PGE-PE – Assistente de Procuradoria - 2019) 

Estruturas organizacionais horizontalizadas são caracterizadas pela
existência de vários níveis hierárquicos na organização.

8. (CESPE – EMAP – Assistente Portuário - 2018) 

À medida que um funcionário ascende na estrutura
organizacional, torna-se menor a sua amplitude de controle sobre
seus subordinados.
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9. (CEBRASPE – TJ-PA – Analista - 2020)

Assinale a opção que indica o tipo de departamentalização que
tem como vantagem a maior especialização das pessoas e como
desvantagem a pouca interação interdepartamental.
a) departamentalização por processo
b) departamentalização por clientela
c) departamentalização funcional
d) departamentalização de base territorial
e) departamentalização por produto

10. (CESPE – PGE-PE – Assistente de Procuradoria - 2019) 

Na determinação da estrutura departamental de uma organização
feita com base nos seus serviços prestados, adota-se o critério de
departamentalização funcional.
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11. (CESPE – EMAP – Assistente Portuário - 2018) 

Utilizar a departamentalização funcional em uma organização
significa estruturá-la com base em critérios geográficos.

12. (CESPE – EBSERH – Analista Administrativo - 2018) 

A organização que, para seu funcionamento, cria departamentos
de marketing, finanças e gestão de pessoas adota o critério de
departamentalização por processos.
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13. (CESPE – EBSERH – Analista Administrativo - 2018) 

Entre as vantagens da departamentalização por produtos, inclui-se
a flexibilidade para crescimento dos departamentos com base em
flutuações de demanda por um produto e facilidade na
coordenação interdepartamental com base no produto.

14. (CESPE – FUB – Assistente em Administração - 2018) 

A estrutura organizacional matricial combina a competência
técnica da estrutura funcional com a ação orientada para o
resultado da organização de projeto.
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15. (CESPE – TCE-PB – Agente - 2018) 

Entre as características das organizações formais modernas
destacam-se a
a) resistência às mudanças, o individualismo e a relação de
antagonismo.
b) flexibilidade nas atribuições e responsabilidades, o racionalismo
e a amplitude administrativa.
c) relação de coesão, a especialização e a colaboração espontânea.
d) divisão do trabalho, a especialização e as regras implícitas.
e) hierarquia, o racionalismo e a especialização.

16. (CEBRASPE – MP-AP – Técnico Ministerial - 2021) A

Há um conceito, proposto pela administração científica, que
aumenta a eficiência e contribui para diminuir custos de produção.
Nesse contexto, cada departamento ou posto de trabalho executa
as mesmas tarefas, de forma repetitiva, e, assim, o trabalhador se
torna especialista na execução de suas atividades, com mais
rapidez e maior produtividade.
Para as organizações formais modernas, essas são características
referentes ao conceito de
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16. (CEBRASPE – MP-AP – Técnico Ministerial - 2021) A

(...)
a) divisão do trabalho.
b) hierarquia.
c) distribuição da autoridade e da responsabilidade.
d) racionalismo.
e) especialização.

17. (CESPE – PGE-PE – Assistente de Procuradoria - 2019)

Na hierarquia dos processos de uma organização pública, são
considerados processos centrais aqueles que se referem a limpeza
e manutenção do escritório.
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18. (CESPE – STM – Analista Judiciário - 2018) 

A departamentalização que se baseia nas atividades temporárias
desenvolvidas por uma organização é denominada
departamentalização por processos.

19. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020) 

O ciclo de gerenciamento de processos é formado pelas seguintes
etapas: análise; desenho e modelagem; implementação;
gerenciamento de desempenho; e refinamento ou transformação.
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20. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020) 

A gestão por processos tem como base uma estrutura vertical em
que cada membro da hierarquia conhece os limites de suas
funcionalidades.

21. (CESPE – SLU-DF – Analista – 2019) 

Os processos organizacionais constituem a forma básica de
funcionamento das organizações públicas e permitem transformar
insumos em resultados.
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22. (CEBRASPE – CODEVASF – Analista - 2021)

Na gestão de processos, o gestor deve considerar suas
características típicas, como temporariedade e unicidade.

23. (CEBRASPE – PG-DF – Técnico Jurídico - 2021)

A gestão por processos utiliza estrutura vertical, enquanto a
gestão tradicional adota estruturas horizontais.
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24. (CEBRASPE – PG-DF – Técnico Jurídico - 2021)

Em uma estrutura organizacional de linha/staff, a autoridade é
dual, ou seja, o colaborador responde a duas autoridades
diferentes: o superior funcional e o coordenador do projeto do
qual o colaborador faça parte.

25. (CEBRASPE – PG-DF – Técnico Jurídico - 2021)

Definições estratégicas vindas do topo da hierarquia definem uma
estrutura organizacional denominada de piramidal.
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26. (CEBRASPE – PG-DF – Técnico Jurídico - 2021)

Em uma organização, a hierarquia é a forma com que cargos e
funções são definidos de acordo com a especialidade e
especificidade de cada colaborador, o que contribui com a
eficiência da organização.

27. (CEBRASPE – MPE-AP – MPE-AP - 2021)

Há um conceito, proposto pela administração científica, que
aumenta a eficiência e contribui para diminuir custos de produção.
Nesse contexto, cada departamento ou posto de trabalho executa
as mesmas tarefas, de forma repetitiva, e, assim, o trabalhador se
torna especialista na execução de suas atividades, com mais
rapidez e maior produtividade.
Para as organizações formais modernas, essas são características
referentes ao conceito de
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27. (CEBRASPE – MPE-AP – MPE-AP - 2021)

(...)
a) divisão do trabalho.
b) hierarquia.
c) distribuição da autoridade e da responsabilidade.
d) racionalismo.
e) especialização.

28. (CEBRASPE – APEX Brasil – Analista - 2021)

Com relação à gestão por processos, assinale a opção correta.
a) Forte hierarquia e responsabilidade são partes integrantes dos
trabalhos orientados para processos.
b) Na organização norteada por processos, há baixa demanda por
recursos tecnológicos específicos para integrar sistemas de
informação.
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28. (CEBRASPE – APEX Brasil – Analista - 2021)

(...)
c) A cadeia de comando da organização orientada a processos é
marcada por forte supervisão de níveis hierárquicos superpostos.
d) Na organização voltada a processos, os especialistas de todas as
funções trabalham juntos, como equipe, do início da pesquisa até
o lançamento do produto no mercado.

29. (CEBRASPE – APEX Brasil – Assistente - 2021)

De acordo com a metodologia de gestão de processos da Apex-
Brasil, a ferramenta de gestão de processos apropriada para
desenhar o fluxo do processo em sua versão atual denomina-se
a) processo atual (as is).
b) gargalos (bow-tie).
c) Canvas empatia.
d) mapeamento de processos.
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30. (CEBRASPE – APEX Brasil – Assistente - 2021)

Com relação às causas de variação do processo, no que tange ao
seu controle estatístico e à sua melhoria, assinale a opção correta.
a) Quando apenas causas comuns interferem no processo, suas
variáveis mantêm-se nos limites de controle, preservando-se o
fluxo sem intercorrências.
b) As causas comuns são aquelas decorrentes de falha ou motivo
facilmente identificado, como, por exemplo, um erro sistemático.

30. (CEBRASPE – APEX Brasil – Assistente - 2021)

(...)
c) As causas especiais são aleatórias e inevitáveis, logo não podem
ser previstas, identificadas ou corrigidas.
d) Havendo causas especiais, o erro não poderá ser corrigido no
momento em que for detectado.
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OBRIGADO!
Prof. Stefan Fantini

Técnico Ambiental
Educação Ambiental, Meio Ambiente, Legislação e Normas Ambientais

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental (...)

Licenciamento ambiental

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Art. 12 (...)

§ 1º Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as
atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental,
que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

Art. 13. O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser
estabelecido por dispositivo legal, visando o ressarcimento, pelo
empreendedor, das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente.

Licenciamento ambiental

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Licenciamento ambiental

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados,
ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.

§ 1º Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão
responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante,
respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.

§ 2º A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é
autorizada pelo ente federativo licenciador.

Competências para licenciar

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Art. 20 - Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias,
deverão ter implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter
deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus quadros ou a sua
disposição profissionais legalmente habilitados.

Competências para licenciar

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Atuação supletiva dos entes

Inexistindo órgão ambiental ou 
Conselho no: Competência supletiva será do (a):

Estado ou Distrito Federal União

Município Estado

Estado, DF e Município União

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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 Atividades e empreendimentos em Unidades de Conservação (UC)

 Regra: o ente que instituiu a UC

 Exceção: Áreas de Proteção Ambiental (APA)

 Res. Conama nº 428/10:

Art. 1º O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto
ambiental que possam afetar UC específica ou sua zona de amortecimento, só
poderá ser concedido após autorização do órgão responsável pela
administração da UC ou, no caso das RPPNs, pelo órgão responsável pela sua
criação.

Casos particulares

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Res. Conama nº 9/87: finalidade de expor aos interessados o conteúdo do
produto em análise, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as
críticas e sugestões

 Hipóteses de ocorrência:

- Sempre que o órgão ambiental julgar necessário

- Quando solicitado por entidade civil

- Quando solicitado pelo MP

- Quando solicitado por 50 ou mais cidadãos

Audiências públicas

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Tipos e validade das licenças

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Licença Prévia Fase preliminar: requisitos Fase preliminar: requisitos 
básicos Validade máxima: 5 anos

Licença de Instalação Início da implantação Validade máxima: 6 anos

Licença de Operação Início da atividade
Validade mínima: 4 anos

Validade máxima: 10 anos

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;

II - Ferrovias;

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;

IV – Aeroportos;

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 Kv;

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins
hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para
navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e
embocaduras, transposição de bacias, diques;

Estudo de Impacto Ambiental

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;

XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10
MW;

XII - Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos,
destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores,
quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista
ambiental;

Estudo de Impacto Ambiental

Prof. André Rocha
@profandrerocha

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de relevante interesse
ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;

XVI - Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em
quantidade superior a dez toneladas por dia.

XVII - Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha ou menores, neste caso,
quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de
vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental.

Estudo de Impacto Ambiental

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Art. 225 da CFRB/88
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético;

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Art. 225 da CFRB/88
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Art. 225 da CFRB/88
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Art. 225 da CFRB/88
§ 2º 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.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Art. 225 da CFRB/88
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Poluição

Poluição da água
Prof. André Rocha

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos.
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Poluição hídrica
 Poluição pontual x difusa

Poluição da água
Prof. André Rocha

Fonte: VON SPERLING (1996).

Poluição hídrica
 Eutrofização

Poluição da água
Prof. André Rocha

Prefeitura de Garça/SP: https://www.garca.sp.gov.br
https://oglobo.globo.com
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Cargas poluidoras

Poluição da água
Prof. André Rocha

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 =  𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 × 𝐯𝐚𝐳ã𝐨

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 
𝐤𝐠

𝐝𝐢𝐚
=

𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 
𝐠

𝐦³
 ×  𝐯𝐚𝐳ã𝐨

𝐦³
𝐝𝐢𝐚

 

1.000 
𝐠

𝐤𝐠

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 = 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 × 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚
𝐤𝐠

𝐝𝐢𝐚
=

𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐡𝐚𝐛.  ×  𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂
𝐠

𝐡𝐚𝐛. 𝐝𝐢𝐚
 

1.000
𝐠

𝐤𝐠

Cargas poluidoras

Poluição da água
Prof. André Rocha

𝐐𝐀𝐏Ó𝐒 𝐎 𝐋𝐀𝐍Ç𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 = 𝐐𝐑𝐈𝐎 + 𝐐𝐋𝐀𝐍Ç𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎

𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀𝐀𝐏Ó𝐒 𝐎 𝐋𝐀𝐍Ç𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 = 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀𝐑𝐈𝐎 + 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀𝐋𝐀𝐍Ç𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎
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Zonas de autodepuração
 Autodepuração

 4 zonas de autodepuração:

Poluição da água
Prof. André Rocha

Qualidade da água

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Qualidade da água

Prof. André Rocha
@profandrerocha

USO CONSUNTIVO DA ÁGUA

Envolve consumo direto da água

Irrigação de culturas, utilização 
industrial, abastecimento humano

USO NÃO CONSUNTIVO DA ÁGUA

Não envolve consumo direto da água

Geração de energia elétrica, pesca, 
navegação, lazer

Qualidade da água

Prof. André Rocha
@profandrerocha

66,10%

11,60%

0,90%

0,30% 9,10%

9,50%

2,50%

TOTAL DE ÁGUA CONSUMIDA NO BRASIL (2018)

Irrigação

Uso animal

Mineração

Termelétricas

Abastecimento urbano

Indústria

Abastecimento rural
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Ciclo hidrológico

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 11.445/2007

Prof. André Rocha
@profandrerocha

SANEAMENTO BÁSICO

Abastecimento de água

Esgotamento 
sanitário

Limpeza urbana e 
resíduos sólidos

Drenagem das águas 
pluviais
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Lei nº 11.445/2007
 Contratos devem definir metas de universalização que garantam o

atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da
população com coleta e tratamento de esgotos até 31/12/33

 quando estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem
para a inviabilidade econômico-financeira da universalização na
mencionada data, fica permitida a dilação do prazo, desde que não
ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência
reguladora, que, em sua análise, deve observar o princípio da modicidade
tarifária.

 Contratos em vigor: têm até 31/03/22 para viabilizar a inclusão das metas

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.433/1997
 Fundamentos:

 Água é um bem de domínio público

 Água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico

 Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais

 A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo
das águas

 A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH e
atuação do SINGREH

 A gestão dos RH deve ser descentralizada e contar com a participação do
Poder Público, dos usuários e das comunidadesProf. André Rocha

@profandrerocha

263

264



13 3

Lei nº 9.433/1997
 Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água

 assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a
que forem destinadas;

 diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações
preventivas permanentes.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.433/1997
 Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos

 Assegurar controle quantitativo, qualitativo e o efetivo exercício dos
direitos à água

 Não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o
simples direito de seu uso

 Não se confunde com a tarifa cobrada pelo fornecimento de água tratada

 Deve estar condicionada às prioridades de uso

 Poder executivo federal pode delegar p/ Estados e DF

 Prazo máximo de 35 anos, renovável
Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 9.433/1997
 Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos

 Pode ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo
determinado (art. 15):

I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

II - ausência de uso por três anos consecutivos;

III - necessidade premente de água para atender a situações de
calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.433/1997
 Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos

 Pode ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo
determinado (art. 15):

IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;

V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para
os quais não se disponha de fontes alternativas;

VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade
do corpo de água.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Dependem de outorga
I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água
para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo
produtivo;

II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo
de processo produtivo;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição
final;

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de água.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Não dependem de outorga
I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos
núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;

II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;

III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 9.433/1997
 Tipos de penalidades

 advertência por escrito

multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$
100,00 a R$ 10.000,00 R$ 50.000.000,00

- se resultar prejuízo a serviço público de abastecimento de água,
riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de
qualquer natureza a terceiros: nunca inferior à metade do valor máximo

- reincidência: em dobro

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.433/1997
 Tipos de penalidades

 embargo provisório, por prazo determinado, para execução de serviços e
obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou
para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e
proteção dos recursos hídricos

 embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor
incontinenti (de imediato), no seu antigo estado, os recursos hídricos,
leitos e margens, ou tamponar os poços de extração de água subterrânea

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Poluição do ar

Prof. André Rocha
@profandrerocha

POLUENTES PRIMÁRIOS

Originários diretamente de fontes de 
poluição

Exemplos: CO2, CO, SO2 e todos os demais 
poluentes emitidos diretamente por 

fontes de poluição

POLUENTES SECUNDÁRIOS

Formam-se por reações na atmosfera, não 
sendo diretamente emitidos

Exemplos: ozônio, H2O2, H2SO4, HNO3, SO3
e todos os demais poluentes formados por 

reações na atmosfera

Qualidade do ar

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Principais poluentes:

 ozônio (O3)

 dióxido de carbono (CO2)

metano (CH4)

 SO2 e NO2
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Lei nº 9.985/2000
Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.

§ 2º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de
consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados
para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

§ 4º Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que
trata o § 2º deste artigo.

§ 5º As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou
parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo
nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta
estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 6º A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites
originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo
nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta
estabelecidos no § 2º deste artigo.Prof. André Rocha

@profandrerocha

Lei nº 9.985/2000

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.

§ 1º O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de
amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua
integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

§ 2º Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas,
das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando
couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a
ampla participação da população residente.

§ 3º O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco
anos a partir da data de sua criação.

§ 4º O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e cultivo de
organismos geneticamente modificados nas Áreas de Proteção Ambiental e nas zonas de
amortecimento das demais categorias de unidade de conservação (...)
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Lei nº 9.605/98
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei,
incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o
diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente,
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.605/98
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de
seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou
benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas
físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para
a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse
ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.605/98
Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade quando:

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a
quatro anos;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado,
bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja
suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a
mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou
limitação significativa da degradação ambiental causada;

III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;

IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.605/98
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime:

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;

II - ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária;

b) coagindo outrem para a execução material da infração; (...)

e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder
Público, a regime especial de uso;

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime:

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;

g) em período de defeso à fauna;

h) em domingos ou feriados;

i) à noite;

j) em épocas de seca ou inundações;

l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.605/98
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime:

m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;

(...)

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades
competentes;

r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser
aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.605/98
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos
ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a
obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

plicam aos atos de pesca.
Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 9.605/98
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em
rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros
não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente.

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de
extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas,
migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de
seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas
jurisdicionais brasileiras.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.605/98
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local
da infração;
II - em período proibido à caça;
III - durante a noite;
IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em
massa.

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça
profissional.

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pescaProf. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade,
sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou
de licenciamento ambiental:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo
com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende
de ato autorizativo do Poder Público:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem
prejuízo da multa.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.605/98
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir
obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da
multa.

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões
ambientais:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer
outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou
parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos.

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 a 2/3, se há dano significativo ao meio ambiente, em
decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 12.305/2010
 Logística reversa - instrumento da PNRS

• agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;

• pilhas e baterias;

• pneus;

• óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

• lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

• produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 12.305/2010
 Nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos são vedadas as

seguintes atividades:

• utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;

• catação;

• criação de animais domésticos;

• fixação de habitações temporárias ou permanentes;

• outras atividades vedadas pelo poder público.

 É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como
de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à
saúde pública e animal e à sanidade vegetal.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 12.305/2010

Prof. André Rocha
@profandrerocha

31/12/20

• Regra geral

02/08/21

• integrantes de RM e 
RIDE de capitais

02/08/22

• > 100.000 hab. ou < 20 
km de fronteira

02/08/23

• população entre 
50.000 e 100.000 hab.

02/08/24

• população < 50.000 
hab.

 Fim dos lixões
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Resíduos sólidos
Prof. André Rocha

Decomposição dos resíduos
 Fase aeróbia

 chorume com muitos sais dissolvidos

 grande liberação de calor (temperatura acima da do ambiente)

 formação de CO2 e H2

Resíduos sólidos
Prof. André Rocha

Decomposição dos resíduos
 Fase anaeróbia

 hidrólise/liquefação

 acidogênese

 acetogênese

metanogênese
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Resíduos sólidos
Prof. André Rocha

Chorume
 Formas de tratamento:

 recirculação

 tratamento biológico

 fitotratamento

Climatologia
Prof. André Rocha

El Niño
 Aquecimento incomum das águas oceânicas superficiais do Oceano

Pacífico equatorial na costa americana.

 Origens não totalmente conhecidas.
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Climatologia
Prof. André Rocha

El Niño

Fonte: NOAA/Climatempo. 

Climatologia
Prof. André Rocha

La Niña

Fonte: NASA.
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Climatologia
Prof. André Rocha

ZCAS

Climatologia
Prof. André Rocha

ZCAS
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Climatologia
Prof. André Rocha

ZCAS

Climatologia
Prof. André Rocha

Ilhas de calor
 Centros urbanos apresentam características que favorecem o aumento da

temperatura nesses locais  concentração de fontes de calor, excesso de
asfalto, prédios, pouca vegetação, emissão de poluentes condutores de
calor, entre outros.
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Climatologia
Prof. André Rocha

Inversão térmica

OBRIGADO
Prof. André Rocha
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Noções de Gestão de Pessoas nas 
Organizações

Prof. Elisabete Moreira 

01. No que se refere aos aspectos relacionados as novas tendências de gestão
de pessoas, julgue o item a seguir.

Na abordagem moderna de Recursos Humanos identifica-se um movimento de
descentralização, permanecendo com a área responsável pela gestão de RH as
atividades de regulamentação, assessoramento, aconselhamento, consultoria e
serviços especializados, com autoridade de linha

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas
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02. No que se refere a aspectos de gestão de pessoas, julgue o item a seguir.

Interessada em verificar o desempenho dos ocupantes de cada cargo, uma
gestora de Recursos Humanos decidiu realizar uma avaliação 360 graus,
processo que possibilita a obtenção de uma opinião múltipla sobre cada
colaborador. Com base nos processos típicos da gestão de pessoas, a ação da
gestora representa um processo de manter pessoas.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas

03. No que se refere aos aspectos relacionados com a liderança, julgue o item a
seguir.

No desempenho de suas funções, os administradores exercem papéis diversos,
agrupados em três categorias, segundo a tipologia proposta por Mintzberg:
interpessoal, Decisorial e informacional. As atividades relativas à manutenção e
desenvolvimento de uma rede de informações referem-se aos papéis de
disseminador e empreendedor.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas
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4. No que se refere aos aspectos relacionados com a liderança, julgue o item a
seguir.

Determinado gerente assumiu uma gerência recentemente e enfrenta forte
resistência por parte da equipe, as tarefas são pouco estruturadas e não há
metas bem definidas. Além disso, ele tem pouca autonomia para recompensar,
punir ou substituir os subordinados, ou seja, ele está diante de uma situação
bastante complicada, que de acordo com a liderança contingencial de Fiedler
somente a adoção de um estilo de liderança orientado para a tarefa vai
permitir que os subordinados tenham melhores desempenhos.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas

5. No que se refere aos aspectos relacionados com a liderança, julgue o item a
seguir.

Na liderança carismática, o líder é obedecido devido às suas qualidades 
excepcionais. Ele envolve os colaboradores com os objetivos estabelecidos, 
dominando-os intelectualmente.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas
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6. No que se refere aos aspectos relacionados com a liderança, julgue o item a
seguir.

O comportamento dos gestores se baseia em dois possíveis tipos de 
pensamento, que são definidos pelas teorias X e Y. Uma distinção acerca desse 
entendimento é que o funcionário X vê o trabalho como uma atividade de lazer 
e o funcionário Y possui aversão ao trabalho.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas

7. No que se refere aos aspectos relacionados com a liderança, julgue o item a
seguir.

Um dos principais modelos de liderança organizacional é apresentado pela
teoria situacional de Hersey e Ken Blanchard, que preconiza a ideia de que os
líderes devem ajustar suas características de acordo com a a maturidade dos
subordinados

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas
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8. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

Em uma entrevista de processo seletivo, o responsável pela seleção perguntou
ao candidato o que o motiva a trabalhar na organização. O candidato
respondeu: “Busco reconhecimento e status, e sei que o cargo me dará
prestígio e oportunidades de promoção”. Segundo a hierarquia das
necessidades de Maslow, a motivação do candidato é satisfazer necessidades
de autorrealização

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas

09. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

De acordo com a teoria das necessidades adquiridas de McClelland, um
funcionário que se motiva por atribuições complexas e gosta de desafios possui
uma necessidade preponderante de afiliação.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas
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10. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

A teoria motivacional conhecida como ”Teoria da Expectativa” defende que as
recompensas devem se adaptar às necessidades e aos objetivos de cada
indivíduo, caso contrário, ele diminuirá o seu esforço no alcance dos
resultados.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas

11. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

Segundo a teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg, sobre a motivação no
trabalho, é correto afirmar que o aumento do salário dos servidores não é
considerado um fator motivacional;

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas
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12. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

A etapa de avaliação de desempenho apresenta desafios adicionais,
especialmente para evitar excesso de subjetividade, vícios e desvios que
possam comprometer os resultados apresentados. Um dos desvios mais
comuns apontados pela literatura é denominado efeito halo, que está
diretamente relacionado com tendência a generalizações por parte do
avaliador, que acaba por estender o resultado de uma das características
avaliada para todos os demais aspectos da avaliação do indivíduo.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas

13. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

De acordo com a metodologia de avaliação de desempenho 360º ou circular, o
método deverá contemplar a avaliação por aqueles que se relacionam com o
avaliado e não apenas por seus superiores.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas
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14. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

Determinado órgão público pretende implementar a avaliação de desempenho de seus
membros, tendo optado pela aplicação da metodologia denominada incidentes críticos.
Neste caso, o avaliador tomará por base um questionário respondido pelo próprio
avaliado, como forma de identificar os aspectos mais críticos de sua atuação.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas

15. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

Os métodos de Avaliação de desempenho: Pesquisa de Campo, Incidentes
Críticos, Frases Descritivas e Escalas Gráficas são métodos com ênfase no
passado.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas
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16. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

O método de avaliação de desempenho no qual o desempenho tem por base a
realização de entrevistas com o superior, levantando-se causas, origens e
motivos de tal desempenho por meio da análise de fatos e situações é
denominado escolha forçada.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas

17. No que se refere aos aspectos relacionados com motivação, liderança e
desempenho, julgue o item a seguir.

Na prática, as organizações incorrem, com certa frequência, em erros e
distorções no processo de avaliação de desempenho, dentre eles o efeito de
recenticidade que ocorre quando o avaliador mantém o mesmo padrão de
avaliação, por força do hábito, com os mesmos conceitos em relação ao
avaliado em todas as avaliações.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas
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18. No que se refere a aspectos de gestão de pessoas, julgue o item a seguir.

Um processo de avaliação de desempenho tem como objetivos apreciar
sistematicamente o desempenho de cada pessoa no cargo e o seu potencial de
desenvolvimento futuro e localizar problemas de supervisão de pessoal e de
integração do empregado à organização

( ) CERTO ( ) ERRADO

Noções de Gestão de Pessoas

OBRIGADA
Prof. ELISABETE MOREIRA 
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Redação
@profrodolfogracioli

Prof. Rodolfo Gracioli

Atenção para o aprofundamento do conteúdo;

“Responda” os tópicos em ordem”;

Busque clareza e objetividade;

Conecte as partes do texto;

Utilize recursos de fundamentação de impacto;

Atenção para pontuação dos tópicos

Dicas gerais da banca
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 Desmatamento em pauta no Brasil
 Extinção de espécies e o desafio da biopirataria
 Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
 Problemática do garimpo ilegal
 Desastres naturais e a ocorrência frequente dos fenômenos climáticos extremos
 Dificuldade de enfrentar os crimes ambientais
 Aquecimento global e os efeitos da ação antrópica
 Educação ambiental e a busca pelo equilíbrio
 Desafio do plástico
 Queimadas no contexto nacional
 Poluição atmosférica em discussão
 Lixo eletrônico em tempos de obsolescência programada
 Tráfico de animais e a biodiversidade do Brasil
 Insegurança alimentar e a questão do agronegócio
 Violência no campo e os desafios do ativismo ambiental
 Pandemia e a questão ambiental: qual a relação entre os efeitos da ação antrópica

Temas gerais

Compromissos recentes que contam com participação do 
Brasil:

Neutralidade do carbono até 2050

Fim do desmatamento até 2030

Redução das emissões de metano em 30% até 2030
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Abordagem jurídica

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo
para as presentes e futuras gerações.

Refugiado climático
Ecocídio
Agronegócio
Desenvolvimento sustentável
Ativismo ambiental
Antropoceno
Responsabilidade compartilhada
Economia circular
Economia verde
Turismo sustentável
Emergência climática
Logística reversa

Temas e conceitos 
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Agropecuária e uso da terra são 61,6% das emissões 
brasileiras

Em 2020, essas fontes juntamente com a queima de combustíveis representaram
87,4% das emissões líquidas de gases de efeito estufa no país. Quase um quarto do
volume vem da criação de gado

Caroline Souza e Gabriel Zanlorenssi / Nexo Jornal
08 de nov de 2021(atualizado 08/11/2021 às 17h16)

Relações 
sociais
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Preços dos alimentos no mundo subiram 28% em 2021

Da Redação / Nexo Jornal
06 de jan de 2022

Em 2021, os preços mundiais dos alimentos tiveram aumento de 28%, disse a FAO
(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) nesta quinta-
feira (6). O aumento, de acordo com a agência, é o maior em uma década e não há
perspectivas retorno para um mercado mais estável em 2022.

Em dezembro de 2021, houve uma queda de 0,9% em relação a novembro, mas o
aumento foi constante nos quatro meses anteriores. O índice de preços da FAO
acompanha o preço das commodities alimentares mais comercializadas no mundo.

Entre os insumos, o índice dos preços dos cereais em 2021 foi 27% maior do que
em 2020, com destaque para o milho (que teve aumento de 44%) e trigo (31,3%).
O preço do açúcar subiu 29,8%, o maior aumento desde 2016. Nas carnes, o
aumento foi de pouco mais de 12%. Entre os alimentos que tiveram redução de
preço, está o arroz (4%).
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Após novo recorde, Brasil encerra 2021 com 562 
agrotóxicos liberados, sendo 33 inéditos

Registros de defensivos cresceram 14% em relação a 2020. Aprovações vêm
aumentando desde 2016.

Por Paula Salati, g1
18/01/2022

Dos 562 agrotóxicos liberados em 2021, 33 são inéditos (5,9%) — químicos
ou biológicos — e 529 são genéricos (94,1%), ou seja, são "cópias" de
matérias-primas inéditas — que podem ser feitas quando caem as patentes
— ou produtos finais baseados em ingredientes já existentes no mercado.

De todos os defensivos liberados ao longo do ano, 92 são biológicos (16,4%).
Pela legislação brasileira, tanto esses produtos, utilizados na agricultura
orgânica, quanto os químicos, aplicados na produção convencional, são
considerados agrotóxicos.
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Poluição mata 7 milhões de pessoas por ano, incluindo 600 
mil crianças

IstoÉ
28/09/2021
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A Organização Mundial da Saúde revisou os limites aceitáveis para a poluição do
ar, responsável pela morte prematura de 7 milhões de pessoas no planeta todos os
anos. , incluindo 600.000 crianças com menos de 15 anos, morrem
prematuramente devido à poluição do ar, metade delas devido à poluição
atmosférica. No Brasil, só dez estados e o Distrito Federal monitoram a
concentração desses gases.

Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico

Pesquisa Resíduos Eletrônicos no Brasil foi divulgada hoje

Agência Brasil
07/10/2021
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As informações são da pesquisa Resíduos eletrônicos no Brasil - 2021, divulgada
hoje (7) pela Green Eletron, gestora sem fins lucrativos de logística reversa de
eletroeletrônicos e pilhas. O estudo foi conduzido pela Radar Pesquisas.

A maior parte dos brasileiros (87%) já ouviu falar em lixo eletrônico, mas um terço
(33%) acredita que esse lixo está relacionado ao meio digital, como spam, e-mails,
fotos ou arquivos. Para outros 42% dos brasileiros lixo eletrônico são aparelhos
eletrônicos e eletrodomésticos quebrados e 3% acreditam que são todos os
aparelhos que já viraram lixo, ou seja, apenas os que foram descartados, inclusive
aqueles que acabam incorretamente em aterros ou na natureza.

A pesquisa também especificou alguns produtos para saber se as pessoas os
reconheciam como lixo eletrônico. Mais de 90% acreditam que
celulares, smartphones, tablets, notebooks, pilhas e baterias são lixo eletrônico e
estão corretos.

Houve, no entanto, muitas respostas erradas: 51% não acham que lâmpadas
comuns, incandescentes e fluorescentes são lixo eletrônico; 34% acreditam que
lanternas não são lixo eletrônico; e 37% acreditam que balanças não são lixo
eletrônico. Na verdade, todos esses objetos são lixo eletrônico.
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O conceito de Resíduo de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) é todo
produto elétrico ou eletrônico que descartado por não ter mais utilidade. Inclui
grandes equipamentos como geladeiras, freezers, máquinas de lavar; pequenos
equipamentos como torradeiras, batedeiras, aspiradores de pó, ventiladores;
equipamentos de informática como computadores e celulares; e pilhas e baterias.

Relatório da ONU diz que poluição por plástico deve duplicar 
até 2030

Emissões de gases do efeito estufa causadas por plásticos aumentaram

Agência Brasil
30/10/2021
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O levantamento, divulgado às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas ( COP-26), mostra também que, em 2015, as emissões de
gases do efeito estufa causadas por plásticos eram equivalentes a 1,7
gigatoneladas de gás carbônico. O estudo projeta que essas emissões devem subir
para 6 gigatoneladas e meia de CO2, até 2050.

Os plásticos descartáveis, como sacolas, embalagens e copos de café, usam
combustíveis fósseis como matéria-prima. A professora de engenharia ambiental
da Universidade Católica de Brasília Tatyane Rodrigues, explica que os diferentes
tipos de plásticos podem ter origem no petróleo, no carvão mineral e até mesmo
no gás natural. Segundo a especialista, para entender o impacto da poluição
plástica é preciso conhecer o ciclo de vida desses produtos.

Como o garimpo ilegal dominou o Rio Madeira e por que é 
tão difícil acabar com ele

Mineradores clandestinos ouvidos pelo BdF ajudam a explicar proliferação da
atividade que preda população ribeirinha

Murilo Pajolla
Brasil de Fato | Lábrea (AM) |
02 de Dezembro de 2021
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A nova "corrida do ouro” que atraiu os olhares para o município de Autazes
(AM) na última semana está longe de ser um fato isolado. Ao contrário, é um
sintoma da crescente dependência econômica provocada pela mineração ilegal no
Rio Madeira nos últimos anos.

Sem incentivos para permanecer na agricultura, integrantes pobres das
comunidades ribeirinhas vêm abandonando o roçado para se dedicar ao garimpo,
que oferece alta e rápida lucratividade, enquanto produz graves danos
socioambientais e acentua a histórica desigualdade social na região.

Garimpo ilegal destrói 600 km de rios em terras indígenas no 
Pará em 5 anos

Maurício Angelo
Do Observatório da Mineração

01/12/2021
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O ritmo da destruição causada pelo garimpo ilegal explodiu no Brasil. Apenas nas
terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no sudoeste do Pará, os criminosos
destruíram pelo menos 606 quilômetros de rios desde 2017.

Os dados fazem parte de um levantamento inédito do Greenpeace revelado com
exclusividade pelo Observatório da Mineração em parceria com o UOL.

Na região, até 2016, o Greenpeace classificou como destruídos 26,6 quilômetros de
rios. Nos cinco anos seguintes, foram mais de 600 quilômetros, alta de 2.179%.

Desastres naturais provocaram prejuízo de US$ 280 bi em 
2021

Estudo de seguradora alemã adverte que catástrofes naturais tendem a se tornar
mais frequentes e extremas devido às mudanças climáticas

Poder 360
10/01/2022
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Uma das maiores seguradoras da Alemanha, a Munich Re, aponta em relatório
divulgado nesta 2ª feira (10.jan.2022) que os desastres naturais ocorridos em
2021 provocaram prejuízos de US$ 280 bilhões de (R$ 1,58 trilhão) em todo o
mundo.

O relatório destaca que esses desastres tendem a ficar mais frequentes ou
severos por causa das mudanças climáticas.

Só nos EUA, os desastres naturais provocaram danos de US$ 145 bilhões. O país
sofreu com furacões, tornados, incêndios e enchentes ao longo do ano passado.

CRIMES EM SÉRIE NA AMAZÔNIA

Estudo mostra como desmonte de sistema de fiscalização contribuiu para
acirramento de conflitos, incentivou atividades ilegais e causou danos irreversíveis
à floresta

Revista Piauí
16/12/2021
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Segundo o relatório “Ilegalidade e Violência na Amazônia”, os níveis de violência
na região, que eram relativamente baixos até o fim dos anos 1990, crescem de
modo contínuo desde o início dos anos 2000. De 1999 a 2019, os municípios
pequenos da região amazônica (isto é, aqueles com menos de 100 mil habitantes)
apresentam um “excesso de violência” se comparados aos outros municípios
brasileiros de mesmo porte: a diferença das taxas de homicídio entre a Amazônia e
o resto do país corresponde a um total de 12.610 homicídios a mais na região.

Municípios amazônicos sob maior risco de atividades ilegais associadas a grilagem
e extração de madeira e ouro são responsáveis, em média, por 70% desse “excesso
de violência”. Mas esse percentual começa a cair a partir de 2015, quando há uma
generalização da violência na região. Um dos motivos é a maior relevância do
tráfico internacional de drogas na Amazônia.

Cerrado registra o maior desmatamento desde 2016

Maranhão, Tocantins, Bahia e Goiás lideram perda de vegetação nativa entre
agosto de 2020 e julho de 2021

Cleide Carvalho e Rafael Garcia
31/12/2021
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 O bioma Cerrado perdeu 8.531,44 km² de vegetação nativa em um ano.

 Os dados são do projeto PRODES Cerrado, desenvolvido e operado pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) unidade do Ministério de
Ciência Tecnologia e Inovações - MCTI, e são referentes ao período de
agosto de 2020 a julho de 2021.

Desmatamento na Amazônia em 2021 é o maior dos últimos 
10 anos

Destruição da floresta teve aumento de 29% no ano passado, segundo estudo
do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)

CNN Brasil
17/01/2022

357

358



18 0

 O desmatamento na Amazônia em 2021 foi o pior em 10 anos, de acordo
com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Os
dados apontam que mais de 10 mil quilômetros de mata nativa foram
destruídos no ano passado — um crescimento de 29% em relação a 2020.

 Entre janeiro a dezembro do ano passado, foram destruídos 10.362 km² de
mata nativa, o que equivale a metade do estado de Sergipe. Os dados
alarmantes foram divulgados nesta segunda-feira (17), após análise
realizada pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon,
instituto que monitora a região por meio de imagens de satélites.

Estados que lideram no índice de desmatamento

 O estado do Pará, no norte do país, é a região com mais desmatamento da
floresta. Em 2021, dos nove estados que compõem a Amazônia Legal,
apenas o Amapá não apresentou aumento do desmatamento em relação
a 2020.

 Além de superarem a devastação registrada no ano anterior, os estados
do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins também tiveram as maiores áreas de floresta destruídas em 10
anos.
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 “Líder histórico, o Pará manteve a primeira colocação no ranking dos que
mais desmatam, com 4.037 km² devastados, 39% do registrado em toda a
Amazônia. No estado, houve aumento da derrubada da floresta tanto em
áreas federais quanto estaduais. Além disso, mais da metade das 10 terras
indígenas e das 10 unidades de conservação que mais desmataram em
2021 ficam em solo paraense”, alertou o Imazon.

 O Amazonas, segundo estado que mais desmatou em 2021, foi o que
apresentou o maior crescimento na devastação em relação ao ano
anterior. “A destruição registrada em solo amazonense passou de 1.395
km² em 2020 para 2.071 km² em 2021, uma alta de 49%. No Amazonas,
também houve aumento do desmatamento tanto em áreas federais
quanto estaduais”.

 Em seguida, Mato Grosso aparece como o terceiro estado que mais
devastou a floresta Amazônica, foram 1.504 km² no período, 38% a mais
do que no ano anterior.

 Rondônia (1.290 km²) e Acre (889 km²) ocuparam a quarta e a quinta
colocação em área desmatada, mas o Acre foi o terceiro com o maior
aumento em comparação com o ano anterior: 28%.
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